
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการเดินทาง                   

 ออกเดนิทางสู่จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที่ DD8302 (ดอนเมอืง 07:00 - เชยีงใหม ่08:10) 
 สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 (กรุณาแสดงบตัรประชาชนทีเ่คาน์เตอรส์ายการบนิ) 
 เชา้   ถงึท่าอากาศยานเชยีงใหม่ เจา้หน้าที่ไกดค์อยตอ้นรบั น าท่านท่องเทีย่ว โดยรถตูป้รบัอากาศ 9ทีน่ัง่ 
        น าท่านเยีย่มชมและสกัการะองคพ์ระพุทธสหิงิค์ ณ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยมอีงคพ์ระเจดยีเ์ป็นพระธาตุประจ าปีนักษตัร ปีมะโรง 
        และเป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ มวีหิารลายค าเป็นวหิารทีม่จีติรกรรมฝาผนังอนัล ้าค่า เรื่องสุวรรณหงสแ์ละสงัขท์อง   
        ในวหิารลายค าประดษิฐานองค ์ พระพุทรสหิงิค ์ พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา 
        หลงัจากนัน้น าท่านไปยงั วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร เป็นสถานทีป่ระดษิฐานเจดยีใ์หญ่ทีสุ่ดในจงัหวดัเชยีงใหม่ และเป็นพระอารามหลวง 
        เก่าแก่ของเชยีงใหม่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงและมคีวามส าคญัต่อชาวเชยีงใหม่เป็นอย่างมาก ภายในวดัจะมศีาลหลกัเมอืง ทีม่เีสาอนิทขลิ  
        สวยงามตัง้อยู่ใจกลาง รายลอ้มดว้ยภาพเขยีนฝาผนังอนังดงาม ใหทุ้กท่านไดเ้ขา้ไปชม และจุดเด่นของวดันี้กค็อื เจดยีห์ลวง อนัเก่าแก่ 
        เป็นเจดยีท์ีใ่หญ่และสวยงามมาก แมว้่าจะพุพงัไปตามกาลเวลาแลว้ แต่ยงัคงความงดงามครัง้โบราณอยู่ 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย   พาท่านไปยงั สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ ตัง้อยู่ทีต่ าบลแม่แรม อ าเภอแม่รมิ ภายในสวนเป็นสถานทีอ่นุรกัษ์และรวบรวม      
        พรรณไมต้่างๆ มทีางเดนิลอยฟ้าบนยอดไม ้กลุ่มอาคารเรอืนกระจกบนยอดเขา ท่านสามารถเกบ็ภาพธรรมชาตอินัสวยงามไดท้ีน่ี่ 
        หลงัจากนัน้พาท่านไปยงั ดอยม่อนแจ่ม ชมววิธรรมชาตภิูเขาสเีขยีว และดอกไมน้านาชนิด มไีรส่ตอรว์เบอรร์ี ่ผลติภณัฑช์าวดอย 
        เสือ้ผา้พืน้เมอืง และพชืผกัผลไมเ้มอืงหนาวม่อนแจ่ม  
เยน็    กลบัเขา้สู่ตวัเมอืงเชยีงใหม่ พาท่านเขา้เชค็อนิทีโ่รงแรม ฟูราม่า เชยีงใหม่ 
        หลงัจากเกบ็ส าภาระเรยีบรอ้ย น าท่านไปยงั ถนนคนเดินววัลาย เชญิท่านอสิระตามอธัยาศยั 
       (ท่านสามารถเลอืกซื้อสิง่ของ และ รบัประทานอาหารเยน็ไดท้ีน่ี่) พบกนัทีจุ่ดนัดพบ และพาท่านกลบัเขา้โรงแรม 

 

04:30  รวมตวักนัทีล่อ็บบีโ้รงแรม และออกเดนิทางไปยงั อ่างเกบ็น ้าห้วยตึงเฒ่า เพื่อออกก าลงักายยามเชา้ไปกบักจิกรรม “Morning Run” 
05:00  เจา้หน้าทีไ่กด ์พาท่านวอรม์รา่งกาย ก่อนเริม่ออกวิง่ (ระยะทาง รอบเลก็ 3 กโิลเมตร / รอบใหญ่ 10 กโิลเมตร ) 
         “อ่างเก็บน ้าหว้ยตงึเฒ่า” ตัง้อยู่ทีต่ าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่รมิ เป็นแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตทหาร ก่อสรา้งขึน้ตามพระราชด าร ิ
         ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้า ทีใ่ชใ้นศูนยเ์กษตรกรรมทหารฯ และราษฎรบรเิวณใกลเ้คยีง 
         ภายในอ่างเกบ็น ้าหว้ยตงึเฒ่า เป็นอ่างเกบ็น ้าทีม่ขีนาดใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาต ิบรรยากาศ ร่มรื่น เหน็ววิดอยสุเทพไดช้ดัเจน 
         หลงัจากวิง่เสรจ็ท่านสามารถถ่ายภาพกบั หุ่นฟางคงิคอง ขนาดใหญ่ พ่อ แม่ ลูก ทีเ่ป็นจุดเด่นของทีน่ี่ได ้
08:30  เดนิทางกลบัเขา้โรงแรมทีพ่กั และรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  ( หอ้งอาหารปิดใหบ้รกิารเวลา 10.00 น. ) 
         หลงัจากนัน้เปลีย่นเสือ้ผา้ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
10:30  ออกเดนิทางไปแบ่งปันสิง่ของ ใหก้บัน้องๆในโรงเรียนท่ีขาดแคลน ( แจง้ชื่อโรงเรยีนใหท้ราบในภายหลงั )   
        (ท่านสามารถน าของใชม้อืหนึ่ง หรอื มอืสองทีย่งัมสีภาพดอียู่ มาร่วมแบ่งปันใหน้้องๆได้) 
เทีย่ง  พาท่านไปรบัประทานอาหารกลางวนั ทีร่า้นขา้วซอยชือ่ดงั รสชาตติน้ต ารบัแท้ๆ  
บ่าย   น าพาท่านสู่ น ้าพรุ้อนสนัก าแพง อยู่ภายใน อ าเภอสนัก าแพง เป็นแหล่งน ้าพุรอ้นทีม่ชีื่อเสยีง มบีรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ลอ้มรอบไป 
        ดว้ยภูเขาธรรมชาต ิและความมหศัจรรยธ์รรมชาตทิี่ี่มาจากความเปลีย่นแปลงจากใตพ้ืน้โลกกอ่ก าเนิดน ้ารอ้น มอีุณหภูมถิงึ 100 องศา  
        เป็นน ้ารอ้นเดอืดพล่านพุ่งขึน้จากใตพ้ืน้พภิพสู่ทอ้งฟ้าสงูถงึ 15 เมตร หลงัจากนัน้พาท่านไปยงั บ้านแม่ก าปอง ตัง้อยู่ในต าบลหว้ยแกว้กิง่  
        อ าเภอแม่ออน เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ในหุบเขาทีช่าวบา้นใชช้วีติอยู่กนัอย่างเรยีบง่าย และเป็นสถานทีท่่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ในจงัหวดัเชยีงใหม่  
        อกีทัง้ยงัมคีาเฟ่ใหท้่านสมัผสัอากาศบรสิุทธิค์วามเป็นธรรมชาตขิองป่าไม ้ล าธาร และเชญิชมวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ของชาวบา้นทีย่งัคงอยู่ 
        ร่วมกบัธรรมชาตไิดอ้ย่างลงตวั  
เยน็    กลบัเขา้สู่ตวัเมอืงเชยีงใหม่ พาท่านไปยงั ถนนคนเดินท่าแพ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในจงัหวดัชยีงใหม่ เชญิท่านอสิระตามอธัยาศยั 
        (ท่านสามารถเลอืกซื้อสิง่ของ และ รบัประทานอาหารเยน็ไดท้ีน่ี่) พบกนัทีจุ่ดนัดพบ และพาท่านกลบัเขา้โรงแรม 

 

 

 ◆ วนัแรก : วดัพระสงิห ์- วดัเจดยีห์ลวง - สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์- ม่อนแจ่ม - ถนนคนเดนิววัลาย 

 

 ◆ วนัทีส่อง : อ่างเกบ็น ้าหว้ยตงึเฒา่ – แบง่ปันสิง่ของใหก้บัโรงเรยีน - น ้าพุรอ้นสนัก าแพง - บา้นแม่ก าปอง – ถนนคนเดนิท่าแพ 



 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ.หอ้งอาหารโรงแรม  เชญิท่าน อสิระตามอธัยาศยั 
11:00  หลงัจากเชค็เอาทอ์อกจากโรงแรมทีพ่กั พาท่านแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดตน้พยอม ท่านสามารถ เลอืกซือ้ ไสอ้ัว่ น ้าพรกิหนุ่ม แหนม  
         แคบหม ูดอกไม ้ผลไมเ้มอืงหนาว และผลไมต้ามฤดูกาล สนิคา้พืน้เมอืง เป็นแหล่งรวมอาหารพืน้เมอืงและของฝากจากเชยีงใหม่  
         ทีใ่หม่สด สะอาด อร่อยและราคาสมเหตุสมผล หลงัจากนัน้ออกเดนิทางไปยงั วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการขอพร  
         บนบาน และเป็นวดัเก่าแก่ทีส่ าคญัของจงัหวดัเชยีงใหม่ ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ดา้นบนวดัพระธาตุดอยค า  
         มจีุดชมววิทีส่ามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์ไดร้อบเมอืง และท่านยงัสามารถกราบไหวข้อพร หลวงพอ่ทนัใจ แห่งวดัพระธาตุดอยค า  
         อนัมชีื่อเสยีงอย่างมากในเรื่องของความศกัดิส์ทิธิ ์ผูเ้ดนิทางมาขอพร บนบาน แลว้ประสบความส าเรจ็กม็เีป็นจ านวนมาก 
เทีย่ง   พาท่านสู่ คาเฟ่โรงบ่ม เกา๊ไม้ล้านนา ตัง้อยู่ใน อ.สนัป่าตอง เชยีงใหม่  เป็นคาเฟ่ทีม่บีรรยากาศร่มรื่น มจีุดใหถ้่ายภาพมากมาย  
         โดยเฉพาะจุดเด่นอย่าง อาคารทีพ่กัซึง่ดดัแปลงจากโรงบ่มใบยาสบูทีม่ไีมเ้ลือ้ยปกคลุมทัง้หลงั ตัง้เรยีงรายท่ามกลางสนามหญ้า  
         โอบลอ้มดว้ยสวนสเีขยีวชอุ่ม มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ทีต่อ้งมาเชค็อนิ เมื่อมาถงึเชยีงใหม่   
         (อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั) 
16:00  น าท่านสู่ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ เพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
         ออกเดนิทางสู่จงัหวดักรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที่ DD8319 (ดอนเมอืง 18:10 - เชยีงใหม่ 19:15) 
         (กรุณาแสดงบตัรประชาชนทีเ่คาน์เตอรส์ายการบนิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ วนัทีส่าม : วดัพระธาตุดอยค า - คาเฟ่โรงบม่เก๊าไมล้า้นนา  

วดัพระสงิห ์ วดัเจดยีห์ลวง สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์

ดอยม่อนแจ่ม อ่างเกบ็น ้าหว้ยตงึเฒา่ น ้าพุรอ้นสนัก าแพง 

บา้นแม่ก าปอง วดัพระธาตุดอยค า เก๊าไมล้า้นนา 



 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              โรงแรม ฟรูาม่า เชียงใหม่ ★★★★  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาทา่นละ 6,999 บาท 

เดก็อายุต ่ากว่า 11 ปี ไม่เสรมิเตยีง (พกัร่วมกบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 6,300 บาท 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ท่านละ 1,000 บาท 

** เดนิทางขัน้ต ่า 9 ท่าน ขึน้ไป 
** หากมคีวามประสงคอ์พัเกรดหอ้งพกั โปรดสอบถามเพิม่เตมิจากเจา้หน้าที ่
** หอ้งพกัสามารถเสรมิเตยีงได ้1 เตยีงเท่านัน้  
** กรณีทีม่เีดก็รว่มเดนิทาง กรุณาดแูลบุตรหลานของท่าน หากเกดิความเสยีหายทางทรพัยส์นิ ทางบรษิทัขอไม่รบัผดิชอบใดๆ** 

 

 

 
 

ราคาทวัรน้ี์รวม 

★ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ ไป-กลบั (ดอนเมอืง-เชยีงใหม)่  
  *รวมน ้าหนักสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

★ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ  

★ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 คนื และ อาหารเชา้ 2 มือ้ (ภายในโรงแรม) 

★ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศก์ และเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ  

★ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

★ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองสงูสุดในวงเงนิท่านละ 2,000,000บาท 
 

ราคาทวัรน้ี์ไม่รวม 
★ค่าอาหารกลางวนัและเยน็ รวมทัง้เครื่องดื่ม ทีน่อกเหนือจากรายการ 

★ค่าทปิคนขบัรถ (ตามความพงึพอใจ) 

★ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
 
 
 
 

◆อตัราค่าบริการ◆  

**จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 9 ท่าน** 

รายการส่ิงของท่ีน าไปบริจาค 
-  อุปกรณ์การเรยีนการสอน  
-  อุปกรณ์การกฬีา  
-  อาหารแหง้ทีเ่กบ็ไวไ้ดน้าน 
-  ยารกัษาโรค  
-  ของใชจ้ าเป็น  
   หากท่านใดมีส่ิงของมือหน่ึง หรือ มือสองท่ียงัมีสภาพดีอยู่  สามารถน ามาร่วมบริจาคเพ่ิมเติมได้ 
  *ส่ิงของท่ีมอบให้กบัทางโรงเรียน จะน าไปแบ่งปันให้แก่น้องๆ และชาวบ้าน ผู้ด้อยโอกาส 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ! 

    - ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีม่ไีขส้งูกว่า 37.5 องศาเซลเซยีส ทางเราขอปฏเิสธการใหบ้รกิาร และไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 
    - รายการการเดนิทางจรงิ อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจาก สภาพการจราจร สภาพอากาศ และปัจจยัอื่นๆ 
    - บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเพิม่ราคา หรอื ปรบัเปลีย่นโปรแกรมใหเ้หมาะสม หรอืยกเลกิทวัร ์ 
      ในกรณีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 9 ท่าน ต่อ รถตู ้1 คนั  โดยบรษิทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั  
      ก่อนการเดนิทาง 
    - การเดนิทางเป็นแบบเดนิทางร่วมกบัท่านอื่น  
    - ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายใดๆทัง้สิน้อนัเนื่องมาจากเกดิกรณีความล่าช้าจากการจราจร   
      การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมอืง ภยัธรรมชาต ิ
      ( โดยบรษิทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ลกูคา้ ) 
    - ทางบรษิทัฯสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่เกดิจาก 
      ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
    - เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
      ตามทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
    - ราคาอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
    - บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเท่านัน้ 
    - บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ 
    - ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพเิศษ ไม่สามารถเลื่อนวนัเดนิทาง หรอืคนืเงนิได ้
 
 

 

เงื่อนไขการการจองและยกเลิก 

- กรุณาจองแพค็เกจทวัรล์่วงหน้า ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 15 วนั 
- การจองจะมผีลสมบูรณ์ กต็่อเมื่อไดส้่งอเีมลจ์องทวัร ์แจง้รายชื่อของผูเ้ดนิทาง และหน้าบตัรประชาชน พรอ้มรายละเอยีดการตดิต่อ    
  เช่น เบอรโ์ทรศพัท ์และท าการช าระเงนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดแลว้เท่านัน้ มฉิะนัน้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง 
  โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
- หลงัจากการจองไดร้บัการยนืยนัเสรจ็สมบูรณ์ ลูกคา้จะตอ้งด าเนินการช าระเงนิเตม็จ านวน ตามช่องทางทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  
  ภายใน 3 วนัท าการ (ไม่รวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 
- กรณดี าเนินการยกเลกิ ก่อนวนัเขา้พกั 15 วนั คนืเงนิเตม็จ านวน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัชว่งเวลาเขา้พกั   
  กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีฝ่่ายขายอกีครัง้   
- กรณีด าเนินการยกเลกิน้อยกว่า 14 วนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาแพค็เกจ 
- การยกเลกิจะนับจากวนัทีเ่จา้พนักงานไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านช่องทางอเีมลเท่านัน้ (ยดึตามวนัทีไ่ดร้บัอเีมล) 
- การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จบ็ป่วย หรอืมเีหตุจากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในช่วงเวลาทีจ่องได ้การยกเลกิการเดนิทางหรอื 
  เลื่อนการเดนิทาง จะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย ทัง้นี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิเป็น 
  กรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เช่น ค่าธรรมเนียมการจอง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ถา้ม ี
- กรณีเปลีย่นผูเ้ดนิทาง ใหลู้กคา้แจง้บรษิทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนเดนิทาง พรอ้มดว้ย ชื่อ เบอรต์ดิตอ่  
  และ บตัรประชาชนของผูท้ีเ่ดนิทางแทนเดนิทางแทน 

**เพ่ือความปลอดภยัของตวัท่าน กรณุาเตรียมหน้ากากอนามยัและสวมใส่ตลอดการเดินทาง** 


