
                             

 

 

 

 

 

 

 

เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 4วัน 2คืน 

พักเมืองเชียงใหม่ 2 คืน ราคา 6,999 บาท เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

 

 

 

19.30 น.  จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาออก

เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตาม

อัธยาศัย  

 

 

 

เช้า เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว 

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)  

จากนั้นนำคณะขึ้นตู้ปรับอากาศเดินทางสู่แม่แตง  

วันที่1    จุดนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                             

วันที2่    เชียงใหม-่แม่แตง-วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน-ปางช้างแม่แตง-ล่องแพไม้ไผ-่ดอยม่อนแจ่ม-สวน

ดอกไม้ปางฮวา- พระธาตุดอยคำ-พระธาตดุอยสุเทพ 



                             

 ชมความงดงาม อลังการ วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆมีภูมิ

ทัศน์ที่สวยงาม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนา  

เดินทางสู่นำคณะเข้าชม สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (สวนสนแม่แตง) มีต้นสนปลูกเรียงกันอย่าง

สวยงาม เป็นสวนที่มีอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดทั้งวัน ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ 

บ่าย       บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  

 ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา แวะคาเฟ่สุดชิค กาแฟหลักสิบ 

วิวหลักล้านที่สวนดอกไม้ปางฮวา ชมทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลที่สวยงดงาม  

  

วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์

แห่งล้านนา นักท่องเที่ยวมาเที่ยว ทำบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะนำดอกมาลิมาแก้บน 

(ความเชื่อเฉพาะบุคคล)  

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปี

มะแม 

เย็น    บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3)  

ที่พัก: โรงแรม Peppery Hills Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) 

นำท่านเดินทางสู่ ร้านโกเหน่ง ร้านยอดฮิต มีปาท่องโก๋รูปร่างแปลกตา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ที่

ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ศิลปะเชียงแสนโบราณ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรงวัดโลก

โมฬี วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่า อายุกว่าห้าร้อยปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 

ห้วยตึงเฒ่า หุ่นฟางคิงคองยักษ์และผองเพื่อน สะพานซูตองเป้ ทอดยาวทุ่งนารายล้อมภูเขาโอบล้อม วัด

ต้นเกว๋น วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาแท้ๆ  

เย็น    บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6)  

 อิสระเดินช้อปปิ้ง กาดหน้ามอ เชียงใหม่ ตามอัธยาศัย ที่พัก: โรงแรม Peppery Hills Hotel 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)  

 นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางจากเชียงใหม่สู่ จังหวัดลำปาง แวะกาดทุ่งเกวียน สุดยอด

แหล่งของฝากภาคเหนือ อิสระให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านเช่นหมูทอด ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู 

พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิด ปีฉลู ให้ท่านสักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุ

และพระวิหารในด้านมุมกลับ  

วันที3่    ร้านโกเหน่ง-วัดพระสิงห-์วัดโลกโมฬ-ีห้วยตึงเฒ่า-วัดต้นเกว๋น-กาดหน้าม.เชียงใหม่                                                                            

วันที4่    จังหวัดลำปาง – กาดทุ่งเกวียน – พระธาตลุำปางหลวง – กรุงเทพฯ 



                             

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8) หลังทานอาหารกลางวันเดินทางกลับ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 

ชั่วโมง) ถึงปลายทางนนทบุร ีโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

  

 

 

 

 

 

 

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบิน

การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

• โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

หมายเหตุสำคัญ: ผู้เดนิทางเขา้จังหวดัเชียงใหม่  จะต้องแสดงเอกสารอยา่งใดอย่างหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี้   

✓ ต้องเปน็ผู้ที่ไดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไม่น้อยกว่า 14 วัน) 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /วัคซีนไขว้/อื่นๆ (ตรวจสอบ

มาตรการจังหวัด) 

✓ ผู้เคยตดิเชื้อโควดิ-19 ต้องหายจากอาการปว่ยมาแล้วไมเ่กนิ 90วนั   

✓ มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) ไม่เกิน72ชั่วโมง 

 

เงือ่นไขการจอง 



                             

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

- สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ ** 

- เอกสารรับรองการได้รบัวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 

 

อัตราบริการนี้รวม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศและค่าน้ำมัน 

• ค่าบริการคนขับรถ 

• ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทยีบเท่า 

- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพัก

ห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรม

นั้นๆ 

- ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง 

• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างตน้ 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าที่บรษิัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดทีม่ีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทกุกรณี ต้องมี

ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่าน

สามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม  

 

เงื่อนไขการจอง 

ชำระเงินเต็มจำนวน 

 



                             

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของ

สายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและ

ค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า

ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

วันที ่3 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


