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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเชยีงใหม ่ – วดัพระธาตดุอยค า - วดับา้นเดน่ –  
                วดัพระพุทธบาทสีร่อย - มอ่นแจม่   

 

06.00 พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิมัคคเุทศกค์่อยใหก้ารตอ้นรับทา่น และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

(มัคคเุทศกเ์ดนิทางไปดว้ยตัง้แตก่รุงเทพฯ) 
07.55 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเชยีงใหม ่สายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD4102 

09.20 เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่
 

เชา้ บรกิารอารหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (1) 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า 

ดา้นหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนาง
จามเทวีกษัตรยิ์แห่งหรภิุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีรกิธาตุของ

พระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกฏุสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่วัดสวุรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนยิมเรยีกวา่ "วัดดอยค า" ไฮไลท์
ที่ส าคัญของการมาเยื่อน ณ วัดแห่งนี้ก็คือการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สทิธิ ์

นอกจากนี้ดา้นหลงัของวัดท่านจะไดพ้บเห็นกบัววิของเมือ่งเชยีงใหมอ่กีดว้ย (หมายเหต ุ: ทีวั่ดไมม่จี าหน่ายดอกมะล)ิ 

 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบคุคล) 

จุดธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้ว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตามดว้ย
เรือ่งทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ิง่ทีข่อส าเร็จโดยดว่น เมือ่ขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน ามะลจิ านวน 
..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่า่น” *แนะน า ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 
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น าทา่นเดนิทางสู ่วัดเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน หรอืทีเ่รยีกกันวา่ วดับา้นเดน่ เดมิชือ่ วัดหรบีญุเรอืง เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงของ  

อ.แม่แตง ภายในวัดมีพืน้ทีก่วา้ง และมสีิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่สวยงาม ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมลา้นนาประยุกต ์แต่กอ่นภายใน

วัดมตีน้โพธิ ์หรอื ตน้สะหร ีขนาดต่าง ๆ ซึง่มคีวามหมายเป็นมงคล จงึไดน้ าชือ่มาตัง้เป็นชือ่วัด แลว้วัดยังตัง้อยู่ในเขตเมอืงเกา่สมัย
โบราณซึง่เรยีกว่า เมืองแกน ชาวบา้นเลยเรยีกชือ่วัดว่า “วัดเด่นสะหรีศรเีมืองแกน” นับตัง้แต่นัน้มา โดยมีทัง้ พระอุโบสถที่มีพระ

ประธานสทีองอร่ามประดษิฐานอยู่ รูปหล่อท่านครูบาเจา้เทืององคส์ทีอง ผนังพระอุโบสถทีม่ีภาพเขยีนเกีย่วกับศาสนา พระพุทธรูป
แกะสลักจากไมท้ี่เรียงรายตามเสาพระอุโบสถ รวมไปถงึ หุ่นขี้ผึง้เกจอิาจารย์ต่างๆ หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ เป็นต น้

นอกจากนี้ดา้นหลังพระอโุบสถ ก็เป็นทีต่ัง้ของพระธาต ุ12 ราศอีกีดว้ย  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 

 
หลักจากนัน้น าท่านสู ่วดัพระพุทธบาทสีร่อย อยู่ทีอ่ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชยีงใหม่ ตัง้อยู่ในป่าทีล่อ้มรอบไปดว้ยหุบเขาซึง่

เป็นที่ประดษิฐานรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจา้ถงึ 4 พระองคม์าประทับไว ้โดยแต่ละพระองคก็์จะมีขนาด
ของรอยประทับแตกต่างกันไป รอยพระพุทธบาทประทับซอ้นกันถงึสีร่อยคอืพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้ทัง้สีพ่ระองคใ์นภัทรกัลป์

นี้ 1. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้กกสุันธะ รอยแรกเป็นรอยใหญ่ มขีนาด12 ศอก 2. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้โกนา
คมนะ เป็นรอยที่ ขนาดยาว 9 ศอก 3. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้กัสสปะเป็นรอยที่ 3 ขนาดยาว 7 ศอก 4. รอยพระพุทธ

บาทของพระพุทธเจา้โคตะมะ ( ศาสนาปัจจุบัน ) เป็นรอยที ่4 รอยเล็กทีส่ดุ มขีนาดยาว 4 ศอก  
น าท่านเดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่ อยู่ใน ศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแมแ่รม อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชยีงใหม ่

การเดนิทางไม่ทลุักทุเล ใครมรีถพารถมาหย่อนไว ้แลว้เดนิสดูบรรยากาศใหฉ้ ่าปอด กอดภูเขา จุดชมววิหลักๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม มี

อยู่สองดา้น ดา้นหนึง่เป็นทวิเขาสลับกันไปไกลสดุลูกหูลูกตา อกีดา้นก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่นพืช
พรรณไปตามฤดกูาล 

 
เย็น บรกิารหมกูะทะ ณ ทีพ่กั (3) 

ทีพ่กั        ซากรุะมอ่นแจม่ หรอืเทยีบเทา่  

 (หอ้งพักเป็นแบบเต็นท ์กรณีหอ้งพักเต็มขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นรูปแบบหอ้งพักตามความเหมาะสม) 
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วนัทีส่อง มอ่นแจม่ – SKY WALK มอ่นแจม่ – สวนดอกไม ้– อนุสาวรยีค์รบูาศรวีชิยั –  
                วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวหิาร -  วดัเกตกุาราม – ชอ้ปป้ิง วนั นมิมาน 

 
เชา้ บรกิารอารหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (4) 

 
น าท่านเดนิทางสูจุ่ดเช็คอนิแห่งใหม่ Skywalk มอ่นแจม่ เป็นสะพานไมไ้ผ่ทีท่อดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความยาวกว่า 

200 เมตร เป็นทางเดนิชมธรรมชาต ิดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดับดว้ยดอกไมส้ีสัน

สวยงามไปตลอดแนว ส่วนที่ดา้นล่างขอบสะพาน ก็มทีุ่งดอกดอกไมน้านชนดิตามฤดูกาลเบ่งบาน เชน่ ดอกหงอนไก ่ดอกคอสมอส 
ดอกบานไม่รูโ้รย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ อสิระถ่ายภาพบรรยากาศ

ตามอัธยาศัย  

 

น าท่านสู ่สวนดอกไม ้ใหท้า่นเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดูกาลทีม่ดีอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ปี เป็นสวนดอกไมบ้นม่อนแจ่ม ทา่น

จะไดส้มัผัสกับววิของสวนดอกไม ้และอากาศทีเ่ย็นสบายของดอยมอ่นแจ่ม 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 
 

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั ผูท้ีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นนักบุญแห่งลา้นนาไทย 
และปูชนียบุคคลทีช่าวเชยีงใหมเ่คารพศรัทธา มาจนถงึปัจจุบัน โดยเรือ่งราวของครูบาศรวีชิัย

นัน้มคีวามผูกพันกับประวัตศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหมเ่ป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผูท้ีม่บีทบาท

ในการฟ้ืนฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ที่ทรุดโทรมใหก้ลับมามี
ชวีติชวีาอกีครัง้หนึ่ง และที่ส าคัญครูบาศรีวชิัยเป็นผูร้เิร ิม่ชักชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วม

แรงร่วมใจกันสรา้งถนนจากเชงิดอยขึน้ไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรอืเรียกไดว้่าเป็นผู ้
บกุเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสเุทพ ทีท่ าใหเ้รามโีอกาสไดข้ึน้ไปชืน่ชมความงามของธรรมชาตแิละ

กลิน่อายแห่งอารยธรรมลา้นนาในทุกวันนี้ นอกจากนี้หลายคนยังเชือ่กันว่า เพยีงไดม้าไหวค้รู

บาศรวีชิยัก็เสมอืนไดก้ราบสักการะพระบรมธาตเุลยทเีดยีว 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 1927 

ในสมัยพญากือนา กษัตรยิ์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรลา้นนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงได ้
อัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตุองค์ใหญ่ ที่ไดท้รงเก็บไวส้ักการบูชาส่วนพระองคถ์งึ 13 เมื่อถงึ

แลว้สามารถเดนิทางขึน้ชมได ้2 ทาง คอื เดนิขึน้บันไดนาค 300 ขัน้ และทางรถราง (หมาย
เหตุ : รวมค่ารถรางราคาขึน้/ลง) ระยะทางจากเชงิดอยถงึวัดประมาณสบิกวา่กโิลเมตรใชเ้วลา
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ประมาณครึง่ชั่วโมง วัดแห่งนี้ถือเป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชยีงใหม่ ถา้หากใครที่มาเยือนเมืองเชยีงใหม่แลว้ไม่ไดข้ ึน้ไปนมัสการถือ

เสมอืนวา่ยังมาไมถ่งึเชยีงใหม ่

น าท่านสู่ วดัเกตการาม  ตั ้งอยู่ที่ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม ่
จังหวัดเชยีงใหม ่ตัง้อยูใ่กลกั้บถนนเลยีบรมิแมน่ ้าปิง 

วัดเกตการาม เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชยีงใหม่ สรา้งในปี พ.ศ. 1971 สมัยพระเจา้
สามฝ่ังแกน ย่านวัดเกตอยู่รมิฝ่ังตะวันออกของแม่น ้าปิง พระเจดีย ์ที่วัดเกตการาม 

จังหวัดเชยีงใหม่ ซึง่มชีือ่พอ้งกับพระเกศแกว้ จุฬามณี เจดยีวั์ดนี้ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า
ปิง ในเขตย่านการคา้ของชาวตา่งชาต ิตามประวัต ิว่าสรา้งโดยพญาสามฝ่ังแกน เมือ่ 

พ.ศ. ๑๙๗๑ แตพ่ระเจดยีไ์ดพ้ังทลายลง ในปี พ.ศ. ๒๑๒๑ พระสทุโธ รับสั่งใหส้รา้ง

ขึน้ใหม่ใหเ้ป็นเจดยีท์รงลังกาแบบลา้นนา นอกจากนี้ ภายในวัดยังมพีระวหิารใหญ่ที่
สรา้งในสมัยรัตนโกสนิทร์ และพิพธิภัณฑ์เก็บของใชพ้ื้นบา้นใหช้ม (เปิด ๐๘.๐๐-

๑๖.๐๐ น.) ทีตั่ง้ บา้นวัดเกต ถนนเจรญิราษฎร ์อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม ่
 น าท่านเดนิทางสู่ วนั นมิมาน (One Nimman) ตัง้อยู่ในย่านนิมมานเห

มนิท ์ยา่นทีช่าวเชยีงใหมแ่ละนักทอ่งเทีย่วรูจั้กในฐานะแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตล์

และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซน์เก๋ๆ ดว้ยโครงสรา้งอาคารที่
ก่อดว้ยอฐิดินเผา มีซุม้ประตูโคง้ ไดก้ลิ่นอายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป บน

พื้นที่กว่า 13 ไร่ เป็นศูนย์การคา้ชุมชนแห่งใหม่ที่เป็นทั้งแหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 
รา้นคา้ชัน้น า หรอืท่านที่ตอ้งการเดนิทางสูถ่นนคนเดนิก็สามารถเดนิทางไดง้่ายดว้ย

ตัวท่านเองโดยมีมัคคุเทศก์แนะน าแก่ท่าน (หมายเหตุ : ส าหรับท่านที่ตอ้งการ
ทอ่งเทีย่วและเดนิทางกลับโรงแรมเองโปรดแจง้ความประสงคกั์บมัคคเุทศก)์ 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (6) 
ทีพ่กั โรงแรมเชยีงใหม ่ฮลิล ์หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่าม วดัอุโมงค ์– วดัโลกโมฬ ี– ประตูทา่แพ – เจดยีห์ลวง -วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร – ตลาดวโรรส – 
สนามบนิเชยีงใหม ่– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 

น าท่านสู ่วดัอุโมงค ์(สวนพุทธธรรม) เป็นวัดเกา่แก ่ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืงเชยีงใหม่ และตัง้อยู่บรเิวณเชงิดอย
สุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ ซึง่อยู่ทางทศิใตข้องมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ หรอือยู่ในซอยหลังมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ วัด

อุโมงค(์อุโมงคเ์ถรจันทร์) เป็นชือ่เรยีกวัดเก่าที่ “พระเจา้กอืนาธรรมกิราช” ทรงสรา้งอุโมงคข์ึน้เพื่อถวายเพื่อใหพ้ระมหาเถรจันทร ์

ผูเ้ชีย่วชาญในพระไตรปิฎกอาศัย ทัง้นี้ วัดอุโมงคเ์ป็นวัดทีม่ีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นหนึ่งในวัดที่มรี่องรอยของความเจรญิทาง
พุทธศาสนานับแต่อดีตมาจนถงึปัจจุบันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ อุโมงค์ ที่อยู่ใตเ้จดีย์องค์ใหญ่ และเป็นก าแพงที่หลายช่อง

สามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ภายในอุโมงคเ์ต็มไปดว้ยร่องรอยภาพจติรกรรมฝาผนังสวยงาม ขณะที่รอบอุโมงคเ์ต็มไปดว้ยศาสนสถาน
และประตมิากรรมทีส่ าคัญ อาท ิกลุม่พระพุทธรูปหนิสลักทีต่ัง้เรยีงราย, เสาหนิอโศกจ าลอง และ ฯลฯ   
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น าทา่นชมความงามของ วดัโลกโมฬ ีตัง้อยู่ดา้นทศิเหนือนอกก าแพงเมอืงเชยีงใหม ่ปรากฏชือ่วัดโลกครัง้แรกในสมัยของ 
พระเจา้กอืนา ทรงโปรดใหค้ณะสงฆข์องพระมหาอุทุมพรบุปผา มหาสวาม ีจ านวน 10 รูป จ าพรรษาอยู่ที่วัดโลก สมัยพระเมอืงแกว้

ในปี พ.ศ. 2070 โปรดใหส้รา้งวหิารและมหาเจดยี์ ในปี พ.ศ. 2088 พระเมอืงเกษเกลา้ถูกปลงพระชนม ์ไดน้ าอัฐไิวท้ี่เจดยีวั์ดโลกนี้ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2121 พระนางวสิุทธเิทว ีผูค้รองเมืองเชยีงใหม่ทวิงคต ไดท้ าการถวายพระเพลงิ และบรรจุอัฐไิวใ้นเจดยีวั์ดโลกนี้ 
“และยังสถานทีถ่า่ยท าละครเรือ่งกลิน่กาสะลอง” 

 
น าท่านเช็คอนิแลนดม์ารค์ ที่ไม่ว่าใครจะมาเชยีงใหม่ก็ตอ้งมาเช็คอนิพรอ้มกับถ่ายรูป โพสท่าชคิๆที ่ถา่ยรูปประตูท่าแพ 

หรอืชือ่เดมิ ประตูเชยีงเรอืก เป็นประตทูางทศิตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตเูมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตเูมอืง

เพยีงแหง่เดยีวทีม่บีานประต ู(หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนี้ในกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีารจัดงาน)  
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (8) 

 
น าท่านชม วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร เป็นพระอารามหลวงในจังหวัดเชยีงใหม ่มชีือ่เรยีกหลายชือ่ ไดแ้ก ่ราชกฏุาคาร วัดโชติ

การาม สรา้งขึน้ในรัชสมัยพญาแสนเมอืงมา พระมหากษัตรยิร์ัชกาลที ่7 แห่งราชวงศม์ังราย ไม่ปรากฏปีทีส่รา้งแน่ชัด สันนษิฐานว่า
วัดแห่งนี้น่าจะสรา้งในปี พ.ศ. 1928 - 1945 และมีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดยี ์ที่ปัจจุบันมีขนาดความกวา้งดา้นละ 

60 เมตร เป็นองคพ์ระเจดยีท์ีม่คีวามส าคัญอกีองคห์นึง่ของจังหวัดเชยีงใหม ่วัดเจดยีห์ลวงสรา้งอยูก่ลางใจเมอืงเชยีงใหม ่ซึง่แตเ่ดมิ
ถอืวา่เป็นศนูยก์ลางทางการปกครองของอาณาจักรลา้นนา 

น าท่านสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์พระพุทธสหิงิค ์หรอื พระสงิห ์เป็นพระพุทธรูปเก่าแกศั่กดิส์ทิธิ ์ส าคัญคู่บา้นคู่เมอืงของเมือง

เชยีงใหม่ ณ วดัพระสงิห ์วรมหาวหิาร เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนดิวรมหาวหิาร ตัง้อยู่เลขที ่๒ ถนนสามลา้น ต าบลพระสงิห ์
อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ ตัง้อยู่ในเขตก าแพงเมืองเกา่ ลักษณะพื้นทีเ่ป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ มเีนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๒ งาน ๒๕ 

ตารางวา มีถนนลอ้มรอบวัดทัง้ ๔ ดา้น ทศิเหนือตดิถนนอนิทวโรรส ทศิตะวันออกตดิถนนสามลา้น ทศิใตต้ดิถนนแสนเมืองมาทศิ
ตะวันตกตดิถนนอนิทวโรรส วัดพระสงิห์ วรมหาวหิาร สรา้งขึน้เมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๘ โดยพญาผายู กษัตรยิเ์ชยีงใหม่ องคท์ี่ ๕ แห่ง

ราชวงศม์ังราย พญาผายไูดน้ าอัฐ ิพญาค าฟ ูผูเ้ป็นราชบดิา ซึง่ครองอยูเ่มอืงเชยีงแสนมาบรรจุในสถปูประดษิฐานไว ้ณ ทีแ่หง่นี้ แลว้

สรา้งเป็นขึน้ ซึง่เดมิทีเรยีกวัดแห่งนี้ว่า วัดลเีชยีงพระ เพราะที่บรเิวณหนา้วัดเป็นสถานที่คา้ขายของชาวเมือง จนกลายเป็นตลาดลี
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เชยีงพระ และเรยีกชือ่วัดว่า "วัดลเีชยีงพระ" ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๑๙๔๓ เจา้มหาพรหม กษัตรยิเ์มอืงเชยีงราย ไดอั้ญเชญิ พระพุทธ

สหิงิค ์หรอืพระสงิห ์ซึง่ไดม้าจากเมอืงก าแพงเพชร น ามาถวายพญาแสนเมอืงมากษัตรยิเ์ชยีงใหม ่พญาแสนเมอืงมาไดอั้ญเชญิพระ

พุทธสหิงิค ์หรอืพระสงิหป์ระดษิฐานไวท้ีวั่ดลเีชยีงพระประชาชนจงึเรยีกวัดลเีชยีงพระวา่"วัดพระสงิห"์ นับตัง้แตนั่น้มา 

 

 
อสิระท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดวโรรส หรอื กาดหลวง ถอืเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของจังหวัดเชยีงใหม่ และเป็นตลาดเกา่แกท่ี่มี

ประวัตอัินยาวนานมานับรอ้ยปี นักท่องเที่ยวหรอืคนเชยีงใหม่เอง ก็จะตอ้งมาจับจ่ายหาซือ้ขา้วของกันยังกาดหลวงแห่งนี้ ตลาดแห่ง
นี้ยังมีสนิคา้ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซือ้ของฝากกันเสียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสนิคา้อาหารพื้นเมืองที่ข ึน้ชือ่จ าพวกไสอ่ั้ว 

แหนม น ้าพรกิหนุ่ม แคปหม ูผลติภัณฑผั์ก ผลไมแ้ปรรูป นอกจากนี้ยังมแีหลง่รวมอาหารพืน้เมอืงราคาถกูอกีมากมาย 
 

20.10 น. เดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเทีย่วบนิที ่FD4117 

21.35 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร * 
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ก าหนดการเดนิทาง 

 

ประเภท

พาหนะ 
ราคาทา่นละ พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืน พฤศจกิายน 2564 

12 – 14 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 10,599 1,500 

14 – 16 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 9,999 1,500 

15 – 17 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 9,999 1,500 

18 – 20 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 11,599 1,500 

20 – 22 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 11,599 1,500 

21 – 23 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 9,999 1,500 

เดอืน ธนัวาคม 2564 

3 - 5 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 9,999 1,500 

10 - 12 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 10,599 1,500 

11 - 13 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 10,999 1,500 

18 - 20 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 9,999 1,500 

25 - 27 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 9,999 1,500 

 

 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 8 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถาม

เจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 
เนือ่งจากราคาขา้งตน้ใชส้ายการบนิตน้ทุนต า่ (Low Cost) หลงัจากจองทีน่ ัง่แลว้จะตอ้งท าการซือ้ภายใน 24 ช ัว่โมง ต ัว๋ทีซ่ ือ้

แลว้ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอคนืเงนิได ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้  

 คา่พาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 
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 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้

เป็นส าคัญ 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ทา่น 

 คา่ไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม (ตอ่คน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง (สายการบนิคดิคา่น า้หนกั495 บาท /20กโิลกรมั)  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระมดัจ าคา่ทวัร ์จ านวน 5,000 /ทา่น   พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่ช าระเงนิ หรอืช าระ

เงนิไมค่รบภายในก าหนด ใหถ้อืวา่ผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  วันจันทร์ ถงึเสาร ์
เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศ

ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง ตอ้งแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน โดยหักค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่าต๋ัวเครื่องบนิที่

ออกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% ของคา่ทัวรท์ีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เชน่ 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 


