
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

วันท่ี  รายละเอยีดท่องเท่ียว  

1  พร้อมกนัท่ีจุดนัดพบ เวลา 20.00น. – ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 22.00 น.   

2   เชียงใหม่ – ร้านโกเหน่ง – วัดพระธาตุดอยค า – วัดต้นเกว๋น – พระธาตุดอยสุเทพ –  ถนนคนเดินวัวลาย เช้า 
/ เท่ียง /-  

3  ห้วยตึงเฒ่า – ดอยม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่มSky Walk – Jungle de Café – วัด อุโมงค์ –  วัดพระสิงห์ 
– ถนนคนเดินท่าแพ เช้า / เท่ียง/เย็น  

4  ซ้ือของฝากตลาดวโรรส – พระธาตุล าปางหลวง – กรุงเทพฯ  
เช้า / เท่ียง/-  

 

วันเดินทาง  ราคาผู้ใหญ่  
ราคาเด็ก 2-6 ปี ไม่

เสริมเตียง  
พกัเดี่ยว/เดินทางคนเดียวเพิ่ม  

25-28 กรกฎาคม 63  
(วนัหยดุเฉลิมพระชนมพรรษา)  

4,999  4,999 2,500  

31 ก.ค. – 3 ส.ค. 63 4,999  4,999 2,500  

7 - 10 สิงหาคม 63 4,999 4,999 2,500  

14 - 17 สิงหาคม 63 4,999 4,999 2,500  

21 - 24 สิงหาคม 63 4,999 4,999 2,500  



 

  

28 - 31 สิงหาคม 63 4,999 4,999 2,500  

03 – 06 กนัยายน 63 4,999 4,999 2,500  

10 – 13 กนัยายน 63 4,999 4,999 2,500  

17 – 20 กนัยายน 63 4,999 4,999 2,500  

25 – 28 กนั2ยายน 63 4,999 4,999 2,500  

    

  
เท่ียวเหนืออุ่นใจ  “เท่ียวไทย หวัใจใหม่”  

วนัท่ีหน่ึง      กรงุเทพฯ จดุนัดพบ ปัม๊ ปตท.เกษตร-นวมินทร ์- เชียงใหม่     -/-/-  

20.30 น.  พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัหมาย  ปั๊ม ปตท.เกษตร-นวมินทร ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและ 

อ านวยความใหทุ้กท่าน  
22.00 น.  ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยรถบสัปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 

อสิระใหทุ้กท่านพกัผอ่นบน รถตามอธัยาศยั  
  
วนัท่ีสอง      เชียงใหม่ -  ร้านโกเหน่ง – พระธาตุดอยค า – วดัต้นเกวน๋ (วด ัอินทราวาส) –                     

พระธาตุดอยสเุทพ – ถนนคนเดินววัลาย    เช้า/เท่ียง /-  

เช้า  เดนิทางถงึ จงัหวดัเชียงใหม่ แวะจดุพกัรถเพ่ือให้ท่านได้ท าธรุะส่วนตวั จากนัน้
เดนิทางสูร่้านโก เหน่ง รา้นนี้โด่งดงัมากในหมูน่กัท่องเทีย่ว นิยมมาทาน มาถ่ายรปูกนั 
นอกจากปาท่องโก๋รปูร่าง สะดุดตา เช่น น้องไดโนเสาร ์น้องกบ ถ่ายรปูกเ็ก๋ รสชาตกิด็ ี
กรอบอร่อย และน ้าเตา้หู ้อร่อยกลม กล่อมนัน้ ยงัมเีมนู  ขา้ว โจ๊ก ไขล่วก อกีดว้ย เรยีกได้
ว่ามารา้นนี้ไดทุ้กอยา่งไมว่่าจะอิม่เบาๆหรอื อิม่แบบจดัเตม็    

   อาหารเช้า (มือ้ท่ี 1) เมนู โจก๊ น ้าเต้าหู้ ปลาท่องโก๋ ท่านละ 1 ชุด  
  

 



 

  

    จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยค า หลวงพอ่ทนัใจ ตัง้อยูบ่รเิวณดอยค า ต าบลแม่
เหยีะ อ.เมอืง มอีายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัของจงัหวดัเชยีงใหม ่เดมิชื่อ วดั
สุวรรณ บรรพต เป็นวดัทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการขอพร บนบาน มอีงคห์ลวงพ่อทนัใจ ซึง่สรา้งขึน้
ในสมยั พญากอืนา กษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรลา้นนา ปัจจุบนัมชีื่อเสยีงอยา่งมากในเรื่องของ
ความศกัดิส์ทิธิ ์ คนทอ้งถิน่ นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตติ่างกม็าเทีย่ว ท าบุญ 
ขอพรใหสุ้ขสมหวงั เมือ่ ไดส้มหวงัแลว้จะน าดอกมาลมิาแกบ้น (ความเชื่อเฉพาะบุคคล) 
นอกจากนี้บนวดัพระธาตุดอยค ายงั มจีุดชมววิทีส่วยงาม ทีส่ามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์รอบ
เมอืงเชยีงใหมไ่ด ้ ยามค ่าคนืเมือ่มองขึน้ไป บนพระธาตุดอยค าจะเหน็องคพ์ระธาตุเหลอืง
อร่ามสว่างไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก จากนัน้น าท่าน สู ่ วดัต้นเกว๋น (วดัอินทราวาส) วดั
เก่าแก่ สไตลล์า้นนาแท้ๆ  สิง่ทีส่ าคญัของวดันี้คอื ศาลาจตัุรมุข ซึง่พบเพยีงหลงัเดยีวใน
ภาคเหนือ เป็นตน้แบบ ในการออกแบบหอค าหลวงซึง่ตัง้อยูก่ลางอุทยาน หลวงราชพฤกษ์
อกีดว้ย วดัแห่งนี้นิยมใชเ้ป็นทีถ่่ายพรเีวดดิง้ และถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละคร หลายเรื่อง 
เช่น รากนครา เพลงิพระนาง และล่าสุดอยา่งละครเรื่อง กลิน่กาสะลอง ที ่ ญาญ่า อุรสั ยา 
และ เจมส ์มาร ์เป็นนกัแสดง   

 

  
เท่ียง   อาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 2) ณ รา้นอาหาร  



 

  

บ่าย   น าท่านเดนิทางไปพชิติทางบนัไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ขัน้ ณ วดัพระธาตุดอยสเุทพ หรอื
มชีื่อ เตม็ว่า “วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร” ซึง่เป็นปชูนียสถานศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืง
อกีแห่งหนึ่ง ในจงัหวดัเชยีงใหมร่วมถงึเป็นวดัพระธาตุประจ าปีเกดิ ปีมะแม อกีดว้ย และตรง
บนัไดทางขึน้วดัจะเตม็ไปดว้ยการขายสนิพืน้เมอืงรวมถงึการมาขอถ่ายรปูจากเดก็ๆ ชาวเขา
ทีแ่ต่งตวัพืน้เมอืงดแูลว้ น่ารกั จากนัน้ช่วงเยน็น าท่านเดนิทางไปช้อปป้ิงท่ีถนนคนเดินววั
ลาย ถนนคนเดนิชมิ ชอ้ป แชะ แวะเทีย่ว ทีน่ี่มสีนิคา้ขายมากมายหลายอยา่งไมว่่าจะเป็น
เสือ้ผา้ เครื่องประดบั สนิคา้พืน้เมอืงพวก เครื่องเงนิ และนอกจากนี้ยงัเตม็ไปดว้ย ของอร่อย 
น่าทานมากมาย มรีา้นน ้า รา้นขนม รา้นของกนิ เล่น แซมไปกบับรรดารา้นคา้เตม็สองขา้ง
ถนน อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ท่ีพกัแรม  

 

 ท่ีพกั: เชียงใหม่ อยู่ดี  หรือระดบัเทียบเท่ากนั  

วนัสาม         ห้วยตึงเฒ่า – ดอยม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่มSky Walk – Jungle de Café – วดัอโุมงค ์–                     

วดัพระสิงห ์– ถนนคนเดินท่าแพ  เช้า/เท่ียง /เยน็  
  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 3)  น าท่านเดนิทางสูจุ่ดเชค็อนิ

แห่งใหมไ่ปสมัผสับรรยากาศธรรมชาต ิสดูโอโซนใหเ้ตม็ปอดที ่ห้วยตึงเฒ่า ไฮไลทข์องทีน่ี่
อยูท่ี ่หุ่นฟางคงิคองยกัษ์ และผองเพือ่น รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุ่งนาส ีเขยีวทีม่ภีูเขา
โอบลอ้มไว ้ทีน่ี่ยงัมแีลนดม์ารค์เดด็ๆ อยา่งสะพานซูตองเป้ ทอดยาวเหนือทุ่งนา ไป ยงั
กระท่อมปลายนา ดว้ยระยะทางกว่า 100 เมตร ทา่นสามารถถ่ายรปูเชค็อนิกนัได ้จากนัน้ 
เดนิทางสู ่ดอยม่อนแจ่ม สดูบรรยากาศบรสิุทธิ ์ท่ามกลางวถิชีวิติของชาวบา้นแบบ สโลว์
ไลฟ์กนั ที ่ม่อนแจ่ม sky walk จุดชมววิลอยฟ้าแห่งใหมท่างเดนิเหนือเมฆทีจ่ะพาคุณเดนิ

  

  

  

  



 

  

ล่องลอยไปตาม สวนดอกไมช้มววิธรรมชาตแิบบพาโนรามา มคีวามยาวตลอดเสน้ทางกว่า 
100 เมตร หากใครที ่อยากแต่งชุดแมว้สวยๆ อารมณ์คนในเมอืงอยากหลงดอย ถ่ายรปูกนั
กบัแก๊งเพือ่นๆ สามารถเช่า เพิม่เตมิได ้สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัเขา้ตวัเมอืง 
ระหว่างทางแวะคาเฟ่สุดชคิ กาแฟหลกั สบิ ววิหลกัลา้น ที่ร้าน Jungle De Cafe รา้นกาแฟ 
เชยีงใหม ่รมิน ้าตกทีม่คีอนเซป็ตามชื่อรา้น แค่เดนิเขา้มาบรเิวณรา้นกจ็ะไดส้มัผสัถงึความสด
ชื่นจากธรรมชาตทิัง้น ้าตกและป่าไมท้ีย่ิง่มองยิง่ เพลนิตายิง่ใครทีช่อบความเป็นธรรมชาตแิละ
ความชุม่ชื่นของน ้าตก ใหท้่านไดด้ื่มด ่าธรรมชาตไิด ้อยา่งเตม็ที ่และทีร่า้นยงัมเีมนู
หลากหลายใหเ้ลอืกสรร  
  

 
  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 4) ณ รา้นอาหาร ร้านอาหารเหนือเก่าแก่ขึ้นช่ือ 
ระดบัต านานความอรอ่ยของอาหารพ้ืนเมืองเป็นแบบ Set โต๊ะ โต๊ะละ 4-6 ท่าน  

บ่าย  น าท่านไปชมอุโมงคใ์ตพ้ระเจดยี ์ 700 ปีทีม่คีวามแปลกแบบทีไ่มส่ามารถพบเหน็ไดจ้ากวดั
ทัว่ไป ณ  
วดัอโุมงค ์โดยความแปลกจะอยูท่ีอุ่โมงคท์ีอ่ยูใ่ตเ้จดยีอ์งคใ์หญ่เป็นก าแพงทีห่ลายช่อง
สามารถเดนิ ทะลุถงึกนัได ้ภายในอุโมงค ์เตม็ไปดว้ยร่องรอยภาพจติรกรรมฝาผนงัสวยงาม 
และประตมิากรรมที ่ส าคญั มุมถ่ายรปูสวยสมควรแก่เวลา น าท่านเข้าท่ีพกัแรมพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระสิงหว์รมหาวิหาร ซึง่เป็นวดัที่
เก่าแก่ของเชยีงใหมอ่กีหนึ่งทีแ่ละยงัเป็นวดั ทีป่ระดษิฐาน พระสงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์พระธาตุ
ประจ าปีนกัษตัรมะโรงอกีดว้ย จากนัน้ไปชอ้ปป้ิง ยามค ่าคนืกนัต่อ ที่ถนนคนเดินท่าแพ 
เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้ขนาดใหญ่ มขีองขายมากมาย ไม ่ว่าจะเป็นสนิคา้แฟชัน่ หรอื ของ
พืน้เมอืง กระเป๋า เสือ้ผา้ ผา้พนัคองานหตัถกรรมพืน้บา้นนานา ชนิด ผา้ทอมอื งานไม้



 

  

แกะสลกั กระเป๋า ผา้พนัคอ โคมไฟ โปสการด์สวยๆ ของทีร่ะลกึต่างๆ งาน ศลิปะร่วมสมยั 
ภาพเขยีนสนี ้า สนี ้ามนั งานแฮนดเ์มดต่างๆ ทีร่บัรองว่าสนิคา้แต่ละชนิดมไีอเดยีเก๋ ไก๋ไมซ่ ้า
ใครแน่นอน อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

  
  

 

 เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ท่ี 5) ณ ร้านอาหาร  

 ท่ีพกั: เชียงใหม่ อยู่ดี  หรือระดบัเทียบเท่ากนั  
 

วนัส่ี         ซ้ือของฝากตลาดวโรรส – พระธาตุล าปางหลวง – กรงุเทพฯ                

 เช้า/เท่ียง /-  
  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 6)  น าท่านเดนิทางไปซือ้ของฝากที่

ตลาดวโรรส หรอืกาดหลวงเชยีงใหม ่อสิระใหท้่านซือ้ของฝากลบั เช่นหมูทอด ไสอ้ัว่ น ้าพรกิหนุ่ม 
แคบหม ูของทีข่ ึน้ชื่อจะเป็นหมทูอด แหนมทอด และ ไสอ้ัว่ หลงัจากนัน้เดนิทางสูก่รุงเทพ ระหว่าง
ทางแวะไหวส้ถานทีศ่กัดิส์ทิธิอ์กี 1 ทีไ่ดแ้ก่ พระธาตุล าปาง หลวง ตัง้อยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของ คนปีฉล ูใหท้่านสกัการะ ขอพร และชม
มหศัจรรยเ์งาพระธาตุและพระวหิารในดา้นมุมกลบั   

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 7) ณ รา้นอาหาร 

 หลงัรบัประทานทานอาหารกลางวนัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง)  
 ถงึกรุงเทพฯประมาณ 21.00 น. โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   

 

 



 

  

อัตราค่าบริการรวม 
✓ค่ารถบสัปรบัอากาศตลอดการเดนิทาง  
✓ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีก่ าหนดในโปรแกรม 

✓ค่าอาหารตามทีร่ะบุอยู่ในรายการ 

✓ค่ามคัคเุทศก ์ผูช้่วยมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ 

✓ค่าประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิท่านละ กรณีเสยีชวีติ 1,000,000 // กรณีรกัษาพยาบาล 500,000 ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม ์

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละผูช้่วย//ค่าทปิคนขบัรถและผูช้่วย ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง    **เดก็จ่าย
ทิปเท่ากบัผู้ใหญ่** 

 ค่าใชอ้ื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าเดนิทางโดย บรกิารรบั - สง่ หรอืพาหนะสว่นตวั  

 ค่ารถรบั-สง่ นอกสถานที ่นอกเหนือทีร่ะบุไวต้ามรายการ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  

 

เงือ่นไขการจองทวัร์  

1.กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 2,000 บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า
ทัง้หมด เนื่องจากทางบรษิัทฯ ได้ช าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นที่เรยีบร้อย ยกเว้นค่า
ภาษนี ้ามนัทีย่งัมไิดช้ าระ ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระตามวนัทีใ่น INVOICE ทีบ่รษิทัก าหนด 

2.สง่หลกัฐานการช าระเงนิ ทางไลน์ อเีมลล ์หรอื แอฟพลเิคชัน่อื่นๆ ตามช่องทางทีท่่านสะดวก 

3.สง่เอกสารหน้าบตัรประชาชน ทีม่องเหน็ขอ้มลูชดัเจน ในช่องทางทีส่ะดวก ใหก้บัทางเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ 

 

 

 



 

  

เงือ่นไขการยกเลกิทวัร ์ 

1. แจง้ขอยกเลกิทวัรก์่อนการเดนิทาง 30วนั คนืเงนิเตม็จ านวนทีท่่านไดช้ าระมาแลว้  

2. แจง้ขอยกเลกิทวัรก์่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วนั คนืเงนิ 50% ของราคาทวัร ์
3. แจง้ยกเลกิทวัรก์่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทีท่่านช าระมาแลว้ทุกกรณี 
4. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืช่วงเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การนัตคี่า

มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้ จะไม่มกีารคนืเงนิมดั
จ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมด  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

❖ เทีย่วบนิ, ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

❖ บรษิทัฯ รบัผูร้่วมเดนิทาง เฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้  

❖บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

จลาจล, ภยัธรรมชาตอินัไม่สามารถควบคุมได ้ 

❖ เนื่องจากการซือ้ขายทวัรใ์นรูปแบบเหมาจ่าย บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบและไม่ท าการคนืค่าใชจ่้ายไดๆ 

หากท่านใชบ้รกิารจากทางบรษิทัฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัทีเ่ดยีวกบัทีจ่ดัไว ้ไม่
เทีย่วบางรายการ  

❖บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

❖ รายละเอยีดทุกรายการในโปรแกรม ทีร่ะบุ อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่น รายการ อาหาร ทีพ่กั สถานที่
ท่องเทีย่ว เพือ่ปรบัใหเ้หมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหน้า เพือ่ใหทุ้กอย่างเป็นไปดว้ยความเหมาะสมและรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย  



 

  

❖ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่าน ไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมดแลว้ 

 


