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วนัแรก         กรงุเทพฯ – เชยีงใหม ่– วดัพระธาตศุรจีอมทอง   ดอยอนิทนนท ์– ตลาดมง้ 
   สถานเีกษตรดอยอนิทนนท ์– น า้ตกวชริธาร  – ตวัเมอืงเชยีงใหม ่

……… น. พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสายขอออกภายในประเทศ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ
สายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) / นกแอร ์(DD) ไลออ้นแอร ์(SL) เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และ
ผา่นขัน้ตอนการเช็คอนิ  

……… น. บนิสู ่สนามบนิเชยีงใหม ่โดยเทีย่วบนิที ่………………………   
 จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้้องเครือ่ง 10-15 กก. ** แลว้แต่สายการบนิ
ก าหนด และสามารถถอืข ึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น **) 
**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศ
ของทางสายการบนิ** 

………. น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ รถตูป้รับอากาศ รอรับคณะ  ออกเดนิทางสู ่อ.จอมทองดอย
อนิทนนท ์แวะน าทา่นไหว ้พระธาต ุณ.วดัพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร ตามประวตัสินันษิฐาน
วา่ เป็นวดัทีส่รา้งขึน้ในราว พทุธศตวรรษที ่20 แตจ่ากลักษณะทางศลิปกรรมของสิง่กอ่สรา้ง
ตา่ง ๆ ภายในวดั ปรากฏเป็นลักษณะของศลิปกรรม ในสมัยหลัง พทุธศตวรรษที ่24 เป็นวดั
ประจ าปีเกดิ ปีชวด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ.รา้นอาหารเฟ่ืองฟ้า 
 หลังอาหารน าทา่นขึน้สู ่ยอดดอยอนิทนนท ์ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของสถานเีรดาห ์ของกองทัพอากาศ

ไทยและเป็นทีป่ระดษิฐานสถปูเจา้อนิทรวชิยานนท ์เจา้เมอืงเชยีงใหมอ่งคส์ดุทา้ย  
  เดนิสู ่เสน้ทางธรรมชาตดิอยอา่งกา ชมดอกกหุลาบพัน

ปี  และขา้วตอกฤๅษี มอสทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย 
หลังจากนัน้น าทา่น นมสัการพระมหาธาตนุภเมทนดีล 
โดยสรา้งถวาย พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว และ พระ
มหาธาตนุภพลภมูสิริ ิโดยสรา้งถวายพระบาทสมเด็จ
พระบรมราชนินีาถเนือ่งในวโรกาสทรงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ  เทีย่วชม ตลาดมง้ ทีม่ทัีง้ผัก, 
ผลไม ้สดๆ และของฝากตา่งๆจากชาวเขา  จากนัน้น าทา่น
สู ่สถานเีกษตรหลวงดอยอนิทนนท ์เป็นสถานวีจัิยของ
มลูนธิโิครงการหลวงอกีแหง่หนึง่ ด าเนนิงานวจัิยดา้นไมด้อก ไมป้ระดับพชืผกั และไมผ้ล รวมทัง้
ถา่ยทอดผลงานวจัิยไปสูก่ารสง่เสรมิใหเ้ป็นรายไดข้องครอบครัวเกษตรกร ทัง้ชาวกะเหรีย่ง และ 
มง้ในหมูบ่า้นรอบๆ สถานีฯ  พรอ้มกับการพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานพัฒนาดา้นสงัคมและการอนุรักษ์ป่า
ตน้น ้าล าธาร แวะชมความงามของ น า้ตกวชริธาร ซึง่เป็นน ้าตกขนาดใหญ ่ตัง้อยูส่งูจาก
ระดับน ้าทะเลประมาณ 760 เมตร  สมควรแกเ่วลาน าทา่นลงจากดอยอนิทนนท ์ เดนิทางกลับตัว
เมอืงเชยีงใหม ่   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *รว่มฟังเพลงจากนักดนตรมีอือาชพีและมอื
สมัครเลน่ และรว่มรอ้งเพลงคาราโอเกะไดต้ามอัธยาศัย  
สมควรแกเ่วลาอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย       

 ทีพั่ก โรงแรมเอเชยีกรุป๊พนูเพชรเชยีงใหม ่หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่อง         สวนดอกไมม้อ่นแจม่ – คาเฟ่ฮมิน า้แมจ่ะ – วดับา้นเดน่ – พระธาตดุอยค า  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ทา่มกลางขนุเขาและเมฆหมอก ณ.ดอยมอ่นแจม่  สถานทีถ่า่ย
ท าละครหลายเรือ่ง ถา่ยรปูจดุชมววิยอดฮติแบบพานอรามา่ 360องศาทีม่คีวามสวยงามของ
ธรรมชาตทิีล่งตัว   จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป “คาเฟ่ฮมิน า้แมจ่ะ” คาเฟ่น่ารักสสีนัสดใส ตัง้อยู่
ในเสน้แมร่มิ สะเมงิ กอ่นขึน้ดอยมอ่นแจม่ ใหบ้รกิารทัง้อาหาร เครือ่งดืม่ตกแตง่น่ารักมมีมุให ้
ถา่ยภาพสวยหลายมมุ โดยเฉพาะรม่สสีนัสดใสทีป่ระดับอยูใ่นหลายมมุ และบรเิวณสะพานแขวน
ทีต่ัง้อยูภ่ายในรา้นโดยสว่นของคาเฟ่ขายเครือ่งดืม่จะตัง้อยูด่า้นหนา้ สว่นดา้นในจะเป็น
รา้นอาหารทีต่ัง้อยูร่มิน ้าตก  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ไมร่วมในคา่ทวัร ์ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน เดมิชือ่วดั “ศรบีญุเรอืง”  เป็นวดัสวยที่
สรา้งขึน้ดว้ยศลิปลา้นนาประยกุตต์ัง้เดน่บนเนนิเตีย้ๆเห็นไดแ้ตไ่กล ภายใตเ้นนินัน้เป็นถ ้าศักสทิธิ ์ที่
ชาวบา้นนับถอืจงึเรยีกกันวา่ "วดับา้นเดน่" เป็นวดัทีม่คีวามวจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิป
สถาปัตยกรรมไทยลา้นนาและยังเป็นสถานที ่นมสัการพระธาตปุระจ าปีเกดิท ัง้ 12 ราศ ีภายใน
วดัยังม ีอโุบสถ หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กฏุไิมส้กัทองทรงลา้นนา ทีส่วยงาม    
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางขึน้กราบนมัสการสกัการะ วดัพระธาตดุอยค า เป็นวดัส าคัญใน
จังหวดัเชยีงใหม ่อายเุกา่แกก่วา่ 1,300 ปี สรา้ง ในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวกีษัตรยิ์
แหง่หรภิญุชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหารขา้วเมา่ขา้วฟ่าง   

น าท่านเดนิทางสู่ย่าน One Nimman  ใหท้่านเดนิที่หา้งสรรพสนิคา้สุดฮติของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาต ิและเป็นจุดเช็คอนิของวัยรุ่นเชยีงใหม่ นอกจากบรรยากาศจะสวยงามแลว้ยังมี
รา้นอาหารมากมาย รา้นขายของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลับทีพั่ก โรงแรมเอเชยีกรุป๊พนูเพชรเชยีงใหม ่หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม        คาเฟ่ชา้ง ชะพลูนิ สนัก าแพง – ชอ้ปป้ิงของฝาก – สนามบนิเชยีงใหม ่ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทางสู ่แลนดม์ารค์ชือ่ดังของสนัก าแพง ทีม่กีจิกรรมมากมายให ้
ถา่ยเก็บภาพประทับใจ ณ รา้นกาแฟทา่มกลางทุง่นาและสวนสวย ชะพลูนิฟู้ ดแอนดค์าเฟ่ (ไม่
รวมอาหารและเครือ่งดืม่) ดว้ยพืน้ทีก่วา่ 27 ไร ่อสิระใหท้า่นเลอืกชมิกาแฟรสอรอ่ย เคก้โฮมเมด
ชมสวนดอกไม ้เดนิสะพานกลางทุง่นาขา้ว ไตบ่ันไดสวรรค ์หรอืจะใหอ้าหารนอ้งชา้งแสนรู ้“นอ้ง
เสถยีร” ทีล่งมาจากดอยมาอาศัยทีร่สีอรท์แหง่นีช้ว่งโควดิระบาด จงึถอืไดว้า่เป็นคาเฟ่ชา้งทีใ่กล ้
ตัวเมอืงเชยีงใหมท่ีส่ดุ และนอ้งชา้งน่ารักและแสนรูม้าก  
**อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาทีค่าเฟ่อยา่งคุม้คา่ **     

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเลอืกซือ้ของฝากขึน้ชือ่ของเมอืงเชยีงใหม ่  
จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิ 

……… น. เดนิทางกลับ โดยเทีย่วบนิที ่………………... 
……… น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ.  
   

   
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1230


อตัราคา่บรกิาร    
ทีพ่กัโรงแรม ผูเ้ดนิทาง 4-5 ทา่น ผูเ้ดนิทาง 6-8 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

พกั รร.พนูเพชร หรอืลา้นนาทา่แพ 8,590.- 7,990.- 1,000.- 
 

** ชว่งวนัหยดุพเิศษ หรอืเทศกาลส าคญั กรณุาเช็คคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิอกีคร ัง้ ** 
 

หมายเหต ุ: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท (มคัคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแต่ละสถานที)่ เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม โดย

ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ. 
 

เนือ่งจากเป็นเทีย่วบนิสายการบนิตุน้ทนุต า่ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง 
สายการบนิ เทีย่วบนิ เวลาและโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการ

คอนเฟิรม์จองทวัรข์องทา่นผูเ้ดนิทาง *** หากลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิใน
ประเทศ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุคร ัง้ *** 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิของสายการบนิ   
** เนือ่งจากราคาทวัรน์ ีเ้ป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรตน้ทุนต ่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นการออกต ัว๋
ทนัทหีลงัจากลกูคา้จา่ยคา่ต ัว๋เครือ่งบนิมาแลว้ กอ่นวนัเดนิทาง หากผูเ้ดนิทางมเีหตสุดุวสิยัไมส่ามารถ
เดนิทางได ้ต ัว๋เครือ่งบนิจะไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางแทนไดทุ้กกรณี ** ยกเวน้ผูเ้ดนิทางแทน
ตอ้งออกต ัว๋เครือ่งบนิใหมเ่ทา่น ัน้ **  

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ตามทีร่ะบ ุพรอ้มน ้าหนักกระเป๋าโหลดสมัภาระ 10-15 กก.  กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7  
    กโิลกรัม *เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ 

 คา่รถ น าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ     
 คา่โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั
รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น  
 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นชาวตา่งชาต ิช าระคา่ทวัรเ์พิม่ 1,000 บาท 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
ในการจองทัวรผ์ูเ้ดนิทางตอ้ง ช าระมดัจ าคา่ทวัร ์ทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน หากไม่
ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ที่รอทีน่ั่งอยู่โดยอัตโนมัต ิและตอ้งช าระค่า
ทัวรส์ว่นที่เหลอืก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน หากท่านไม่ช าระเงนิหรอืไม่ช าระเงนิตามก าหนดใหถ้อืวา่ท่าน
สละสทิธใินการเดนิทางนัน้ ๆ เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยอมรับเงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
 
 
 



 

 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 6 ทา่น ราคาและ 

รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพ่ัก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ 
4. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจาก ภยัธรรมชาต ิเชน่ พายไุตฝุ้่ น ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู ่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การ
ถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากการประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่ 
 จลาจล ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ จะไมม่กีารคนื 

เงนิใดๆทัง้สิน้แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,  
ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี ่
เกดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

9. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้ แตม่ ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

10. กรณุาอา่น ท าความเขา้ใจใหถ้ีถ่ว้น เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทาง 
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 

 
 


