
                             

CODE: WTH71 เชียงใหม่ 4วัน 2คืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แอ่วเหนือม่วนใจ๋ เยือนนครเชียงใหม่ 

พักเชียงใหม่ 2 คืน  

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น  
 

วันท่ี รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1 จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เวลา18.30น. - ออกเดินทางสู่จังหวดัเชยีงใหม่  
 

2  เชียงใหม่ – ร้านโกเหน่ง – ห้วยตงึเฒ่า – วัดต้นเกว๋น – วดัพระสิงห์ – วดัโลกโมฬี - กาด
หน้าม.เชียงใหม่   อาหารเช้า / เที่ยง /- 

3 เชียงใหม่ – ดอยมอ่นแจ่ม - มอ่นแจ่มSky Walk - Jungle de Café – วดัพระธาตุดอยคำ - 
พระธาตุดอยสุเทพ อาหารเช้า / เที่ยง/เย็น 

4 ซื้อของฝาก – กาดทุง่เกวยีน – พระธาตลุำปางหลวง – กรุงเทพฯ 
อาหารเช้า / เที่ยง/- 

 

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผูจ้ัดที่นั่งเทา่นั้น 



                             

  
 

วันแรก         จุดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ 

 
 

18.30 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวย

ความสะดวกให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากาก

อนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท่านละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ9-10ช่ัวโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

 

วันที่สอง      เชียงใหม่ – ร้านโกเหน่ง – ห้วยตึงเฒ่า – วัดต้นเกว๋น – วัดพระสิงห์ – วัดโลกโมฬี –  

                   กาดหน้าม.เชียงใหม่       เช้า/เที่ยง /- 

 

เช้า เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว จากนั้นเดินทางสู่ร้านโก

เหน่ง ร้านนี้โด่งดังมากในหมู่นักท่องเท่ียว นิยมมาทาน มาถ่ายรูปกัน นอกจากปาท่องโก๋รูปร่างสะดุดตา 

เช่น น้องไดโนเสาร์ น้องกบ ถ่ายรูปก็เก๋ รสชาติก็ดี กรอบอร่อย และน้ำเต้าหู้ อร่อยกลมกล่อมนั้น ยังมี

เมนู  ข้าว โจ๊ก ไข่ลวก อีกด้วย เรียกได้ว่ามาร้านนี้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะอิ่มเบาๆหรืออิ่มแบบจัดเต็ม  

 

  อาหารเช้า (มื้อที่ 1) เมนู โจ๊ก น้ำเต้าหู้ ปลาท่องโก๋ ท่านละ 1 ชุด 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดท่ี ห้วย

ตึงเฒ่า ไฮไลท์ของท่ีนี่อยู่ท่ี หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และผองเพื่นด์มาร์คเด็ดๆ อย่างสะพานซูตองเป้ ทอด
ยาวเหนือทุ่งนา ไปยังกระท่อมปลายนา ด้วยระยะทางกว่า 100 เมตร รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสี
เขียวท่ีมีภูเขาโอบล้อมไว้ ท่านสามารถถ่ายรูปเช็คอินกันได้ 

 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 
ที่น่ัง 

4-7 กันยายน 63 3,999 

ไม่มีราคาเด็ก 
 

1,500 36 

9-12 ตุลาคม 63 3,999 1,500 
36 

10-13 ตุลาคม 63 3,999 1,500 36 

22-25 ตุลาคม 63 3,999 1,500 36 

30ตุลาคม-2พฤศจิกายน 63 3,999 1,500 36 

4-7 ธันวาคม 63 3,999 1,500 36 

9-12 ธันวาคม 63 3,999 1,500 36 

30 ธันวาคม-2มกราคม 64 4,999 1,500 36 

31 ธันวาคม-3มกราคม 64 4,999 1,500 36 



                             

จากนั้นนำท่านสู่ วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาแท้ๆ สิ่งที่สำคัญของวัดนี ้คือ 
ศาลาจัตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ เป็นต้นแบบ ในการออกแบบหอคำหลวงซึ่งตั้งอยู่กลาง

อุทยานหลวงราชพฤกษ์อีกด้วย วัดแห่งนี้นิยมใช้เป็นที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง และถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละคร
หลายเรื่อง เช่น รากนครา เพลิงพระนาง และล่าสุดอย่างละครเรื่อง กลิ่นกาสะลอง ท่ี ญาญ่า อุรัสยา และ 

เจมส์ มาร์ เป็นนักแสดง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  อาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  

 

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ โดยเป็นท่ี

ประดิษฐานพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิ

เพชร หล่อด้วยสำริดหุ้มทอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 700 และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง" 

นอกจากสักการะพระสิงห์แล้ว ภายในวัดพระสิงห์วรวิหารยังมีสิ ่งที่น่าชม เช่น วิหารลายคำอันเป็นท่ี

ประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุพรรณหงส์และสังข์ทองซึ่งพบเพียงท่ีนี่แห่ง

เดียว นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถท่ีตกแต่งแบบศิลปะล้านนา หอไตรประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดา และเจดีย์

ทรงกลมแบบล้านนาตามความเช่ือพระธาตุเจดีย์นั้น วัดพระสิงห์ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ท่ีเกิดปี

มะโรง (งูใหญ่) หากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแล้ว จะเป็นมงคลสูงสุด ทำให้อายุมั่นขวัญยืน มี

ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป จากนั้นเดินทางสู่ วัดโลกโมฬี วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาท่ีสวยงามทรงคุณค่า 

อายุกว่าห้าร้อยปี สร้างในสมัยอาณาจักรล้านนา ภายในวัดมีพระวิหารไม้ที่วิจิตรบรรจง ด้วยลวดลาย

แกะสลักแบบโบราณ โดดเด่นด้วยประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐมีลักษณะโค้งมน มีช่องประตูตรง

กับพระวิหารไม้เป็นมุมท่ีสวยงามมาก ภายในบริเวณวัดยังมีองค์พระเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์

ท่ีประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดหลายจุด ให้กราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล ให้ท่าน ช่วงเย็นนำท่าน

เดินทางไป กาดหน้าม.เชียงใหม่ อิสระทานอาหารเย็นจากร้านอร่อยตามอัธยาศัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพัก:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

วันสาม         เชียงใหม่ – ดอยม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่มSky Walk - Jungle de Café - วัดพระธาตุดอยคำ  

                    – พระธาตุดอยสุเทพ     เช้า/เที่ยง /เย็น 

 



                             

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 

 จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบ้านแบบ สโลว์ไลฟ์

กัน ท่ี ม่อนแจ่ม sky walk จุดชมวิวลอยฟ้าแห่งใหม่ทางเดินเหนือเมฆท่ีจะพาคุณเดินล่องลอยไปตาม

สวนดอกไม้ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา มีความยาวตลอดเส้นทางกว่า 100 เมตร หากใครท่ีอยากแต่ง

ชุดแม้วสวยๆ อารมณ์คนในเมืองอยากหลงดอย ถ่ายรูปกันกับแก๊งเพื่อนๆ สามารถเช่าเพิ่มเติมได้ สมควร

แก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมือง ระหว่างทางแวะคาเฟ่สุดชิค กาแฟหลักสิบ วิวหลักล้านท่ีรา้น 

Jungle De Cafe ร้านกาแฟ เชียงใหม่ ริมน้ำตกที่มีคอนเซ็ปตามชื่อร้าน แค่เดินเข้ามาบริเวณร้านก็จะ

ได้สัมผัสถึงความสดชื่นจากธรรมชาติทั้งน้ำตกและป่าไม้ที่ยิ่งมองยิ่งเพลินตายิ่งใครที่ชอบความเป็น

ธรรมชาติและความชุ่มชื่นของน้ำตก ให้ท่านได้ดื่มด่ำธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ และที่ร้านยังมีเมนู

หลากหลายให้เลือกสรร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  

 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง มี

อายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มี

ชื ่อเสียงด้านการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่ง

อาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีช่ือเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ คนท้องถ่ิน นักท่องเท่ียวท้ังชาว

ไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเที่ยว ทำบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะนำดอกมาลิมาแก้

บน (ความเช่ือเฉพาะบุคคล) นอกจากนี้บนวัดพระธาตุดอยคำยังมีจุดชมวิวท่ีสวยงาม ท่ีสามารถมองเห็น

วิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ได้ ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลอืง

อร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงามมาก นำท่านเดินทางไปพิชิตทางบันไดนาคท่ีมีประมาณ 306 ขั้น ณ วัด

พระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชื่อเต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สทิธิ์

คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม อีกด้วย และตรง

บันไดทางขึ้นวัดจะเต็มไปด้วยการขายสินพื้นเมืองรวมถึงการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาที่แต่งตัว

พื้นเมืองดูแล้วน่ารัก 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)  

 หลังทานอาหารนำท่านเข้าที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันส่ี         ร้านของฝาก – กาดทุ่งเกวียน – พระธาตุลำปางหลวง – กรุงเทพฯ 

                เช้า/เที่ยง /- 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 

 

 นำท่านเดินทางไปซื้อของฝากท่ี ร้านซ้ือของฝาก อิสระให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านเช่นหมูทอด ไส้อั่ว 
น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ของที่ขึ ้นชื่อจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไส้อั ่ว  จากนั้นเดินทางสู่กาดทุ่ง

เกวียนหรือตลาดทุ่งเกวียน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สุดยอดแหล่งของฝากภาคเหนือ 
อิสระให้เลือกซื้อตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหว้สถานท่ี
ศักดิ์สิทธิ์อีก 1 ที่ได้แก่ พระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัด

ลำปาง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของ คนปีฉลู ให้ท่านสักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุ
และพระวิหารในด้านมุมกลับ  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)  

 หลังทานอาหารกลางวันเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง) 
 นำท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯประมาณโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
 

*********************** 

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดท่ีน่ังเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่น่ัง

ตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน 

 



                             

 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
❖ ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
❖ โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

❖ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 
❖ บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

เงื่อนไขการจอง 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 
สำเนาบัตรประชาชน **กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
 

อัตราบริการน้ีรวม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ช้ัน 

• ค่าบรกิารคนขับรถ และค่านำ้มัน 
• ค่าท่ีพัก 2คืน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรบันกัท่องเท่ียวไทย 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ี

บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัท

ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
อัตราน้ีไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• คา่ใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
• ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 

• ค่าทิปไกด์ท่านละ 300 บาท 

เงื่อนไขการจอง 
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินคา่ทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน 

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรอืชำระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการ
จองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระแล้ว และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
 

หมายเหต ุ



                             

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่าน 
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 
การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ี
ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 


