
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พกัเชยีงใหม ่2 คนื  

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 2ช ัน้ จดัผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊มCaltexงามวงศว์าน เวลา 20.00น. – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดั

เชยีงใหม ่เวลา 22.00 น.  

2  เชยีงใหม ่– รา้นโกเหนง่ – วดัพระธาตดุอยค า – วดัตน้เกวน๋ – พระธาตดุอยสเุทพ –  

ถนนคนเดนิววัลาย อาหารเชา้ / เทีย่ง /- 

3 หว้ยตงึเฒา่ – ดอยมอ่นแจม่ - มอ่นแจม่Sky Walk – Jungle de Café – วดัอโุมงค ์–  

วดัพระสงิห ์– ถนนคนเดนิทา่แพ อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 

4 ซือ้ของฝากตลาดวโรรส – พระธาตลุ าปางหลวง – กรงุเทพฯ อาหารเชา้ / เทีย่ง/- 



                             

 

 

เทีย่วเหนอือุน่ใจ  “เทีย่วไทย หวัใจใหม”่ 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

❖ บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัแรก         จดุนดัหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศว์าน  
 

 

20.30 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศว์าน เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์

22.00 น. ออกเดนิทางสู ่จังหวัดเชยีงใหม ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชั่วโมง) อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถ

ตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง      เชยีงใหม ่-  รา้นโกเหนง่ – พระธาตดุอยค า – วดัตน้เกวน๋ (วดัอนิทราวาส) –  

                   พระธาตดุอยสเุทพ – ถนนคนเดนิววัลาย    เชา้/เทีย่ง /- 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัเชยีงใหม ่แวะจดุพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระสว่นตวั จากนัน้เดนิทางสูร่า้นโก

เหนง่ รา้นน้ีโด่งดังมากในหมู่นักทอ่งเทีย่ว นยิมมาทาน มาถ่ายรูปกัน นอกจากปาทอ่งโกรู๋ปร่างสะดดุ

ตา เชน่ นอ้งไดโนเสาร ์นอ้งกบ ถ่ายรูปก็เก ๋รสชาตกิ็ด ีกรอบอร่อย และน ้าเตา้หู ้อร่อยกลมกล่อมนัน้ 

ยังมเีมนู  ขา้ว โจ๊ก ไขล่วก อกีดว้ย เรยีกไดว้า่มารา้นน้ีไดท้กุอยา่งไมว่า่จะอิม่เบาๆหรอือิม่แบบจัดเต็ม  

  อาหารเชา้ (มือ้ที ่1) เมนู โจก๊ น า้เตา้หู ้ปลาทอ่งโก ๋ทา่นละ 1 ชุด 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยค า หลวงพ่อทันใจ ตัง้อยูบ่รเิวณดอยค า ต าบลแมเ่หยีะ อ.

เมอืง มอีายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดทีม่คีวามส าคัญของจังหวัดเชยีงใหม่ เดมิชือ่ วัดสุวรรณบรรพต 

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงดา้นการขอพร บนบาน มีองคห์ลวงพ่อทนัใจ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยพญากอืนา 

กษัตรยิ์แห่งอาณาจักรลา้นนา ปัจจุบันมีชือ่เสยีงอย่างมากในเรื่องของความศักดิส์ทิธิ ์คนทอ้งถิน่ 

นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตติ่างก็มาเทีย่ว ท าบุญ ขอพรใหสุ้ขสมหวัง เมือ่ไดส้มหวัง

แลว้จะน าดอกมาลมิาแกบ้น (ความเชือ่เฉพาะบุคคล) นอกจากนี้บนวัดพระธาตดุอยค ายังมจีุดชมววิที่

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

3-6 กรกฎาคม 63 

(วันหยดุเขา้พรรษา) 
3,999 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 30 

25-28 กรกฎาคม 63 

(วันหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา) 
3,999 1,500 

30 

22-25 ตลุาคม 63 

(วันหยดุปิยะมหาราช) 
3,999 

1,500 30 



                             

สวยงาม ทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศนร์อบเมอืงเชยีงใหมไ่ด ้ยามค ่าคนืเมือ่มองขึน้ไปบนพระธาตุดอย

ค าจะเห็นองคพ์ระธาตเุหลอืงอร่ามสวา่งไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก จากนัน้น าทา่นสู ่วดัตน้เกวน๋ (วดั

อนิทราวาส) วัดเกา่แก ่สไตลล์า้นนาแท ้ๆ  สิง่ทีส่ าคัญของวัดน้ีคอื ศาลาจัตรุมขุซึง่พบเพยีงหลังเดยีว

ในภาคเหนือ เป็นตน้แบบ ในการออกแบบหอค าหลวงซึง่ตัง้อยู่กลางอุทยานหลวงราชพฤกษ์อกีดว้ย 

วัดแห่งน้ีนิยมใชเ้ป็นที่ถ่ายพรีเวดดิง้ และถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครหลายเรื่อง เช่น รากนครา 

เพลงิพระนาง และล่าสุดอย่างละครเรื่อง กลิน่กาสะลอง ที่ ญาญ่า อุรัสยา และ เจมส์ มาร์ เป็น

นักแสดง   

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) ณ รา้นมนีา มขีา้ว 

บา่ย  น าท่านเดนิทางไปพชิติทางบันไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ขัน้ ณ วดัพระธาตดุอยสุเทพ หรอืมชีือ่เต็ม

ว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร” ซึง่เป็นปูชนียสถานศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งใน

จังหวัดเชยีงใหมร่วมถงึเป็นวัดพระธาตปุระจ าปีเกดิ ปีมะแม อกีดว้ย และตรงบันไดทางขึน้วัดจะเต็มไป

ดว้ยการขายสนิพื้นเมืองรวมถงึการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาที่แต่งตัวพื้นเมืองดูแลว้น่ารัก 

จากนัน้ชว่งเย็นน าทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิววัลาย ถนนคนเดนิชมิ ชอ้ป แชะ แวะเทีย่ว 

ทีน่ี่มสีนิคา้ขายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ เครื่องประดับ สนิคา้พื้นเมอืงพวกเครื่องเงนิ 

และนอกจากน้ียังเต็มไปดว้ย ของอร่อย น่าทานมากมาย มรีา้นน ้า รา้นขนม รา้นของกนิเล่น แซมไป

กับบรรดารา้นคา้เต็มสองขา้งถนน อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลา

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: เชยีงใหม ่อยูด่ ี หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัสาม         หว้ยตงึเฒา่ – ดอยมอ่นแจม่ - มอ่นแจม่Sky Walk – Jungle de Café – วดัอโุมงค ์–  

                   วดัพระสงิห ์– ถนนคนเดนิทา่แพ  เชา้/เทีย่ง /เย็น 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 น าท่านเดนิทางสูจุ่ดเช็คอนิแห่งใหมไ่ปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาต ิสดูโอโซนใหเ้ต็มปอดที ่หว้ยตงึ

เฒา่ ไฮไลทข์องทีน่ี่อยูท่ี ่หุน่ฟางคงิคองยักษ์ และผองเพือ่น รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุง่นาสเีขยีว

ที่มีภูเขาโอบลอ้มไว ้ที่น่ียังมีแลนดม์าร์คเด็ดๆ อย่างสะพานซูตองเป้ ทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยัง

กระท่อมปลายนา ดว้ยระยะทางกว่า 100 เมตร ท่านสามารถถ่ายรูปเช็คอนิกันได ้จากนัน้เดนิทางสู่ 

ดอยมอ่นแจม่ สดูบรรยากาศบรสิทุธิ ์ท่ามกลางวถิชีวิติของชาวบา้นแบบ สโลวไ์ลฟ์กัน ที ่มอ่นแจม่ 

sky walk จุดชมววิลอยฟ้าแหง่ใหมท่างเดนิเหนือเมฆทีจ่ะพาคณุเดนิลอ่งลอยไปตามสวนดอกไมช้ม

ววิธรรมชาตแิบบพาโนรามา มคีวามยาวตลอดเสน้ทางกว่า 100 เมตร หากใครทีอ่ยากแต่งชุดแมว้

สวยๆ อารมณ์คนในเมอืงอยากหลงดอย ถ่ายรูปกันกับแก๊งเพือ่นๆ สามารถเชา่เพิม่เตมิได ้สมควรแก่

เวลาน าท่านเดนิทางกลับเขา้ตัวเมอืง ระหว่างทางแวะคาเฟ่สดุชคิ กาแฟหลักสบิ ววิหลักลา้น ทีร่า้น 

Jungle De Cafe รา้นกาแฟ เชยีงใหม่ รมิน ้าตกทีม่คีอนเซ็ปตามชือ่รา้น แค่เดนิเขา้มาบรเิวณรา้นก็

จะไดส้มัผัสถงึความสดชืน่จากธรรมชาตทิัง้น ้าตกและป่าไมท้ีย่ ิง่มองยิง่เพลนิตายิง่ใครทีช่อบความเป็น

ธรรมชาตแิละความชุ่มชืน่ของน ้าตก ใหท้่านไดด้ื่มด ่าธรรมชาตไิดอ้ย่างเต็มที่ และที่รา้นยังมีเมนู

หลากหลายใหเ้ลอืกสรร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) ณ รา้นเฮอืนเพ็ญ รา้นอาหารเหนอืเกา่แกข่ ึน้ชือ่ระดบั

ต านานความอรอ่ยของอาหารพืน้เมอืงเป็นแบบ Set โตะ๊ โตะ๊ละ 4-6 ทา่น 

บา่ย น าท่านไปชมอุโมงคใ์ตพ้ระเจดยี ์700 ปีทีม่คีวามแปลกแบบทีไ่ม่สามารถพบเห็นไดจ้ากวัดทั่วไป ณ 

วดัอุโมงค ์โดยความแปลกจะอยู่ทีอุ่โมงคท์ีอ่ยู่ใตเ้จดยีอ์งคใ์หญ่เป็นก าแพงทีห่ลายชอ่งสามารถเดนิ

ทะลุถงึกันได ้ภายในอุโมงค ์เต็มไปดว้ยร่องรอยภาพจติรกรรมฝาผนังสวยงาม และประตมิากรรมที่

ส าคัญ มมุถา่ยรูปสวยสมควรแกเ่วลา น าทา่นเขา้ทีพ่กัแรมพกัผอ่นตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน า

ท่านเดนิทางสู ่วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร ซึง่เป็นวัดทีเ่กา่แกข่องเชยีงใหม่อกีหนึ่งทีแ่ละยังเป็นวัดที่

ประดษิฐาน พระสงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์พระธาตุประจ าปีนักษัตรมะโรงอกีดว้ย จากนัน้ไปชอ้ปป้ิงยาม

ค ่าคนืกันต่อ ทีถ่นนคนเดนิทา่แพ เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้ขนาดใหญ ่มขีองขายมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นสนิคา้แฟชัน่ หรอื ของพืน้เมอืง กระเป๋า เสือ้ผา้ ผา้พันคองานหัตถกรรมพืน้บา้นนานาชนดิ ผา้ทอ

มอื งานไมแ้กะสลัก กระเป๋า ผา้พันคอ โคมไฟ โปสการด์สวยๆ ของทีร่ะลกึต่างๆ งานศลิปะร่วมสมัย 



                             

ภาพเขยีนสนี ้า สนี ้ามัน งานแฮนดเ์มดตา่งๆ ทีรั่บรองวา่สนิคา้แตล่ะชนดิมไีอเดยีเกไ๋กไ๋มซ่ ้าใครแน่นอน 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) ณ รา้นอิม่ปลาเผา 

ทีพ่กั: เชยีงใหม ่อยูด่ ี หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัสี ่        ซือ้ของฝากตลาดวโรรส – พระธาตลุ าปางหลวง – กรงุเทพฯ 

                เชา้/เทีย่ง /- 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าท่านเดนิทางไปซือ้ของฝากทีต่ลาดวโรรส หรอืกาดหลวงเชยีงใหม่ อสิระใหท้่านซือ้ของฝากลับ

เชน่หมทูอด ไสอ้ั่ว น ้าพรกิหนุ่ม แคบหม ูของทีข่ ึน้ชือ่จะเป็นหมทูอด แหนมทอด และ ไสอ้ั่ว หลังจาก

นั้นเดนิทางสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหวส้ถานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ีก 1 ที่ไดแ้ก่ พระธาตุล าปางหลวง 

ตัง้อยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของ คนปีฉลู 

ใหท้า่นสกัการะ ขอพร และชมมหัศจรรยเ์งาพระธาตแุละพระวหิารในดา้นมมุกลับ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) ณ รา้น Metha House 

 หลังทานอาหารกลางวันเดนิทางกลับกรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

 ถงึกรุงเทพฯประมาณ 21.00 น. โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
 

*** หมายเหต ุโปรแกรมอาจมเีปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

 

ผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

❖ แจกเจลแอลกอฮอลส์ าหรับลา้งมอื และแมสผา้หนา้กากอนามัย 



                             

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ 

• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัย

ทีบ่รษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหน่ือยจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วัน 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ

จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้

ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่น 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท า

รา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บริษัทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่า

น ้ามันทีไ่มค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 


