
 
 

 

 

 

 

โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท      ขาไปไฟลท์เชา้ ขากลบัไฟลท์ดึก 

                      กาํหนดการเดินทาง ตลุาคม – ธนัวาคม 2564 

 

ขนาดกระเป๋าสมัภาระสาํหรบัพกพาข้ึนเคร่ืองบิน 

น้ําหนกัรวมไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

 

หมายเหต ุเน่ืองจากตัว๋เครือ่งบินของคณะ เป็นระบบส ุม่ 

Random ไมส่ามารถล็อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเครือ่งบินได ้

ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน 

เชียงใหม ่มอ่นแจ่ม  

ไหวพ้ระ 9 วดั     3 วนั 2 คืน 



วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินเชียงใหม่ – วดัพระธาตดุอยสเุทพ  

   พระตําหนกัภพิูงคราชนิเวศน–์ หม ูบ่า้นมง้ดอยปยุ – วดัอโุมงค ์ 

  วดัสวนดอก - วดัพระสิงห ์– วดัเชียงยนื – โรงแรม  อาหาร -/กลางวนั/- 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู 

07.30 น. เหิรฟ้า บินตรงส ูเ่มืองเชียงใหม่ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท 

08.50 น. ถึงเมืองเชียงใหม่ หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางโดยรถต ูอ้อกจากสนามบินเชียงใหม่เดินส ู ่วดัพระธาตดุอย

สเุทพราชวรวิหาร ปูชนียสถานค ู่

เมืองเชียงใหม่ พระธาตปุระจําปี

เกิดปีมะแม เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 

ท่ีมีความสาํคญัทางศาสนา 

จากนัน้นําท่านเดินทางส ู ่พระ

ตําหนกัภพิูงคราชนิเวศน ์ซ่ึงเป็น

สถานท่ีประทบัแรมแปร

พระราชฐานของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อย ูห่วั สมเด็จพระนางเจา้

ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

วงศานวุงศ ์และเป็นท่ี ตอ้นรบั

พระราชอาคนัตกุะของพระองค ์

บรเิวณรอบๆ พระตําหนกัไดร้บัการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ย

ดอกไมน้านาชนิด  จากนัน้นําทกุท่านเดินทางส ู ่หมู่บา้นชาวมง้ดอย

ปยุ ชมและเลือกซ้ือของท่ีระลึก ในหม ู่บา้นมง้ดอยปยุ  ยงัคงมีวิถี

ชีวิตชาวเขา ไมว่า่จะผา่นไปกี่ยคุ กีส่มยัก็จะยงัคงเห็นชาวเขาแตง่กายใน

ชดุประจาํเผา่คอยตอ้นรบันกัทอ่งเที่ยว ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพอนันา่

ประทบัใจ 

เท่ียงรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารเฮือนเพ็ญ  

เมน ูขา้วซอย  / น้ําพรกิอ่อง และ น้ําพรกิหน ุ่ม  

จากนัน้นําท่านเขา้ส ู่ วดัอโุมงค ์หรือวัดสวน

พทุธธรรม เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่

ตั้งอย ู่ เ ชิงดอยสเุทพ  และอย ู่ ในซอยหลัง

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ภายในวัดมีอโุมงค์

สําหรบัเดินเขา้ไปเพ่ือกราบสกัการะไหวพ้ระ 

ท่ีน่ีมีบรรยากาศเงียบ สงบและรม่รื่น  



จากนัน้นาํทา่นสู ่สวนดอก หรือ วดับปุผาราม วดัท่ีชาวเชียงใหม่นยิมมากราบไหวข้อพร สกัการะ พระบรมสารรีิกธาต ุที่ พระ 

เจดียว์ดัสวนดอก และ ก ูค่รบูา

เจา้ศรวิีชยั เพ่ือความเป็นสิริ

มงคล 

จากนัน้ นําท่านส ู่ วดัพระสิงห ์

เป็นวดัประจําคนเกิดปีมะโรงท่ี

ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระ

พ ุทธสิ หิ งค์ )  พระพ ุทธร ูป

ศกัด์ิสิทธ์ิค ู่เมืองเชียงใหม่และ

แผ่นดินลา้นนา เป็นศนูยร์วม

จิตใจของชาวเชียงใหม่ท่ีให้

ความศรทัธาและเดินทางมา

เคารพสกัการะกนัอย่างเน่ือง

แน่นเป็นประจํา  
 

จากนัน้ นําท่านส ู ่วดัเชียงยืน ที่ชือ่ วดัเชยีงยืน มคีวามหมายอันเป็นมงคลส่ือความหมายถึงชวิีตท่ียืนยาว ชาวบา้นใกลเ้คียง และ

คนเมืองท่ีมีความเช่ือเรือ่งน้ีจึงนิยมไปกราบไหวพ้ระ และทําบญุเพ่ือเป็นสิรมิงคลกบัชีวิตเสมอ 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย (ไม่

รวมอย ูใ่นรายการเท่ียว) 

พกัท่ี   

โ รงแรม  AT PINGNAKORN HOTEL NIMMAN หรื อ

เทียบเท่าพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

  

 



วนัท่ีสองของการเดินทาง ม่อนแจ่ม– สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สิรกิิต์ิ – แดนเทวดา  

  รา้นเบญจรงคข์นัโตก – โรงแรมท่ีพกั     อาหาร เชา้/-/ค่ํา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํทกุทา่นเดนิทางสู ่“ม่อนแจ่ม” ที่เที่ยวเชยีงใหมย่อดฮิต ที่เป็นสว่นหนึง่ของศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงหนอง

หอย "อาํเภอแมร่ิม" โดยที่นีอ่ากาศจะเย็นสบายตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยังมจีดุชมวิวที่สามารถมองเป็นภเูขาสีเขยีวขจีตดั

กบัทอ้งฟ้าสีคราม ซ่ึงในชว่งฤดหูนาวมกัจะมทีะเลหมอกปรากฏขึน้ในชว่งเชา้สวยงามสะกดตา แถมแตล่ะฤดกูาลจะมี

ทุง่ดอกไมสี้สนัสวยงามสลบักนับานสะพรัง่ ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพไวเ้ป็นที่ระลึก  

 

จากนัน้นาํทา่นสู ่สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิิต์ิ ไดร้บัพระราชทานพระราชานญุาตจาก สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ ์

พระบรมราชนินีาถ ใหใ้ชช้ือ่สวนพฤกษศาสตรแ์หง่นีว้่า “สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สิริกิติ”์ ลกัษณะเป็นทีร่าบและท่ีสงู

สลบักนัเป็นชัน้ๆ ในระดบั 300-970 เมตร จดัทาํเป็นสวนพฤกษศาสตรร์ะดบันานาชาต ิเพ่ือเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้



สิริกติิ ์พระบรมราชนินีาถ ลกัษณะการจดัสวนของทีน่ีจ่ะแบ่งพนัธุไ์มต้ามวงศแ์ละความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที ่รวบรวมพนัธุไ์มท้ัง้

ในและตา่งประเทศ 

เท่ียง  อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั (ไม่รวมอย ูใ่นรายการเท่ียว) 

นาํทา่นสู ่แดนทวดา สวนสไตลท์รอปิคอล สถานทีท่อ่งเทีย่วสดุชคิแห่งใหม ่อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่ที่นกัธรุกจิคา้เพชร ไดเ้นรมติ

อลงัการงานสรา้งทีใ่หบ้รรยากาศที่รายลอ้มไปดว้ยพืชพนัธุน์านาชนดิ อีกทัง้ยงัมีจดุที่เป็นนํา้ตกที่ใหค้วามรูสึ้กเสมอืนจริงมากๆ ถือ

ไดว้า่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่มเีสนห่ข์องเชยีงใหม ่แห่งหนึง่ 

 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ รา้นเบญจรงค ์ขนัโตก บฟุเฟตอ์าหารเหนือ พรอ้มชมการแสดงแบบลา้นนา 

ไม่รวมค่าด่ืมท่ีลกูคา้สัง่เพ่ิมเติม 

 

พกัท่ี  โรงแรม AT PINGNAKORN HOTEL NIMMAN หรอืเทียบเท่า 

  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

 

 



วนัท่ีสามของการเดินทาง วดัพระธาตดุอยคํา – อทุยานหลวงราชพฤกษ ์– วดัพระเจดียห์ลวง  

  วดัพนัเตา - ของฝาก – วดัศรสีพุรรณ - สนามบินเชียงใหม ่ 

  สนามบินสวุรรณภมิู   อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําท่านเขา้ส ู่ วดัพระธาตดุอยคํา เป็นวดัสําคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายเุก่าแก่กว่า 1,300 ปี 

สร้างในปี  พ .ศ .  1230 รัช

สมยัพระนางจามเทวีกษตัริย์

แห่งหริภญุชยั โดยพระโอรส

ทัง้ 2 เป็นผ ูส้รา้ง  ภายในวดั

ประดิษฐานเจดีย์บรรจพุระ

บ ร ม ส า รี ริ ก ธ า ต ุข อ ง

พระพทุธเจ้า และยังเป็นท่ี

ประดิษฐานพระเจา้ทนัใจซ่ึงมี

อายเุกา่แกก่ว่าหา้รอ้ยปี 

จากนั้น นํ า ท่ านส ู่  อทุยาน

หลวงราชพฤกษ ์ภายในมีสิ่ง

ปลกูสรา้ง และดอกไมน้านา

พนัธ ุ ์ตัง้อย ู่ในพ้ืนท่ีกว่า 468 

ไร่  เช่น  หอคําหลวง  สวน

องค์กรเฉลิมพระเกียรติ สวนนานาชาติ 

สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ 

จากนัน้นําท่านส ู ่วดัพระเจดียห์ลวง

วรวิหาร หรือ วดัโชตกิาราม เป็นสถานท่ี

ประดษิฐานเจดยีใ์หญท่ี่สดุในจงัหวดัเชยีงใหม ่

และเป็นพระอารามหลวงเกา่แกข่องเชยีงใหม ่

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง ทีถ่นน

พระปกเกลา้ มบีริเวณ

กวา้งขวาง ท่ีสาํคญัเพราะวัดนี้

เป็นวดัท่ีชาวเชยีงใหมศ่รัทธา

กนัมากๆ และเป็นทีต่ัง้

ศาลหลกัเมอืงของเชยีงใหม ่

หรือเรียกกนัวา่ หออินทขลิ 

อยู่ใจกลางเมอืงเชยีงใหม ่และ

มคีวามสาํคญัตอ่ชาวเชยีงใหม่

เป็นอย่างมาก 

  



จากนัน้นําท่านส ู ่วดัพนัเตา  เป็นวดัเกา่แกข่องเชยีงใหม ่อดตีคนเชยีงใหมเ่รียกวดันีว่้า “วดัปันเตา้” (พนัเทา่) นอกจากนีย้งัมอีีก

ท่ีมาที่กล่าวว่า วดันีจ้ะเคยใชเ้ป็นแหล่งสรา้งเตาหลอ่พระนบัรอ้ยนบัพนัเตา จึงไดช้ือ่ว่า “วดัพนัเตา” 

 

นําท่านเขา้ชม วดัศรสีพุรรณ ตัง้อย ูบ่นถนนววัลาย อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นวดัท่ีมีประวติัการ

กอ่สรา้งมาตัง้แต่ครัง้อดีต

กว่า 500 ปี ในรชัสมยัของ

พระเจา้เมืองแกว้ กษตัรยิ์

เชียงใหม่ราชธานี และพระ

นางสิรยิสวดี พระราชมารดา

มหาเทวีเจา้ โปรดเกลา้ฯ ให้

มหาอํามาตยช่ื์อเจา้หม่ืน

หลวงจ่าคํา สรา้ง 

วดัช่ือว่า “วดัศรสีพุรรณ

อาราม” ต่อมาเรยีกสัน้ ๆ ว่า 

“วดัศรีสพุรรณ” ภายในวดัมี

อโุบสถเงินแห่งแรกของโลก ท่ี

ชาวชมุชนรว่มแรงรว่มใจสบื

สานเครือ่งเงินชมุชนววัลาย 

ซ่ึงเป็นชมุชนทําหตัถกรรม

เครือ่งเงิน 

ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ จากนัน้นําท่านชมงาน รา้นหตัถกรรมเครือ่งเงิน ของเมืองเชียงใหม่ 



จากนัน้นําท่านเขา้ส ู ่วดัพระสิงห ์เป็นวดัสาํคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ เป็นวดัท่ีประดิษฐาน พระสิงห ์

(พระพทุธสิหิงค์) พระพทุธรปูศักด์ิสิทธ์ิค ู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินลา้นนา ตามคติลา้นนาเป็นวัด

ประจําปีเกิด ปีมะโรง คนเกิดปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัครัง้หน่ึงในชีวิต 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ 

รา้นขนมจีน บา้นเจ็ดยอด 

  เมน ูบฟุเฟ่ตข์นมจีน หลากหลาย

น้ําพรกิ พรอ้มของหวาน   

บ่าย  นําท่านเท่ียวชมและชอ้ปป้ิง รา้น

ของฝาก  

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเขา้ส ู่

สนามบินเชียงใหม ่

21.10 น. นําท่านเหิรฟ้ากลบัส ู ่กรงุเทพฯ 

โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท 

22.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิ

ภาพฯ  

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

 

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 น้ําหนกัถือข้ึนเครือ่งไดไ้ม่เกนิ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรยีมตวัสาํหรบัผ ูโ้ดยสารกอ่นเดินทางออกจากสนามบินไทย 

1. ของเหลวที่อนญุาตใหถ้ือขึน้เคร่ือง ไดแ้ก ่ยา, นมสาํหรับเด็กทารก, ครีม หรืออ่ืนๆ ที่จาํเป็นระหว่างการเดินทาง (ตอ้งบรรจถุงุซิบ

พลาสตกิใส เตรียมไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีตรวจ) 

2. กรณุาถอดเสื้อคลมุ และอปุกรณอิ์เลคทรอนกิ ทกุชนดิ ใสถ่าดเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบความปลอดภยักอ่นขึน้เคร่ือง  

*** หมายเหต ุกรณีท่ีจําเป็นตอ้งนําของเหลวถือข้ึนเครือ่ง *** 

- นาํของเหลวบรรจใุส่ถงุพลาสตกิใสสามารถเปิดปิดถงุได ้ขนาด 20*20 ซ.ม. เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบของเจา้หนา้ที่   

- ของเหลวแตล่ะชนดิมขีนาดไมเ่กนิ 100 มลิลิลิตร หรือ นอ้ยกว่า (นํา้หนกัรวมไมเ่กนิ 1 ลิตร) 

- ถงุพลาสตกิใสที่บรรจขุองเหลวสามารถถือขึน้เคร่ืองได ้1 ทา่นตอ่ 1 ใบเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

ราคาค่าบรกิารน้ําหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องบิน 

ภายในประเทศ         

ตลอดเท่ียวบิน ทัง้ขาไป และขากลบั 

15 กิโลกรมั 860 บาท 

20 กิโลกรมั 946 บาท 

25 กิโลกรมั 1,160 บาท 

30 กิโลกรมั 1,802 บาท 



มาตรการเขา้จงัหวดัเชียงใหม่  ช่วงโควิด 19     

คณุสมบติัผ ูท่ี้เดินทางมาเชียงใหม่แลว้สามารถขอผอ่นผนัไม่ตอ้งกกัตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือวคัซีน ท่ีไดร้บัการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ว่าดว้ยยาหรือไดร้บัการรบัรอง จากองคก์ารอนามยัโลก  

หรอืตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุกาํหนด 

 

 

 


