
 

เชียงใหม่  3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ บินตรง ขาไปไฟลท์เชา้ ขากลบัไฟลท์ดึก 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง วนัที่ 21-23/23-25 กนัยายน 2563 

 

 

 

 



 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินเชียงใหม่ – วดัผาลาด – วดัพระธาตดุอยสุเทพ – วดั

พระธาตดุอยค า – อทุยานหลวงราชพฤกษ์ – เชียงใหม่ไนทบ์าซาร ์– โรงแรมที่พกั  

        อาหาร -/กลางวนั/- 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ 

07.30 น. เหริฟ้า บินตรงสูเ่มืองเชียงใหม่ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ 

08.50 น. ถึงเมืองเชียงใหม่ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูอ้อกจากสนามบินเชียงใหม่เดินทางเขา้ชม วดัผา

ลาด วดัที่มีความสวยงามมากค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะไดย้ินเสยีงนกและเสยีงสตัวป่์า รวมไปถึงเสยีง

น ้าตกผาลาดท่ีไหลผ่าน และมีความงดงามแบบศิลปะการสรา้งแบบพม่า 

 



 

จากนั้นน าท่านขึ้นสู ่วดัพระธาตดุอยสุเทพราชวรวิหาร ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตปุระจ าปีเกิด

ปีมะแม เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีความส าคญัทางศาสนาและประวติัศาสตรข์องนครเชียงใหม่ มีบนัได

นาคทอดยาวขึ้นไปสูว่ดั 306 ขัน้ภายในวดัเป็นที่ประดิษฐานขององคเ์จดีย ์ทรงมอญ ที่ใตฐ้านพระเจดียม์ี

พระบรมสารรีกิธาตขุองสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้บรรจุอยู่ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สรา้ง

ในปี พ.ศ. 1230 รชัสมยัพระนางจามเทวีกษตัริยแ์ห่งหริภญุชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้ง  ภายใน



 

วดัปดิษฐานเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพทุธเจา้ และยงัเป็นที่ประดิษฐานพระเจา้ทนัใจซึ่งมี

อายุเก่าแก่กว่าหา้รอ้ยปี  

จากนั้นน าท่านสู ่อทุยานหลวงราชพฤกษ ์ภายในมีสิ่งปลูกสรา้ง และดอกไมน้านาพนัธุ ์ต ัง้อยู่ในพื้นท่ีกว่า 

468 ไร่  เช่น หอค าหลวง สวนองคก์รเฉลมิพระเกยีรติ สวนนานาชาต ิสวนเกษตรทฤษฏใีหม่ 

 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

 

พกัที ่  โรงแรมระดบั 3 ดาว 

  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

วนัที่สองของการเดินทาง หมู่บา้นแม่ก าปอง – น ้าพรุอ้นสนัก าแพง – ร่มบ่อสรา้ง – เบญจรงคข์นัโตก – โรงแรมที่

พกั       อาหาร เชา้/-/ค า่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นแม่ก าปอง หมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรพัยากรธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณ์ มีล าธารไหลผ่านหมู่บา้น และป่าไมท่ี้สมบูรณ์ สภาพ อากาศท่ีน่ีจึงเย็นสบายตลอดปี ด่ืมด า่

ธรรมชาติน ้ าตกแม่ก าปอง เดินชมวิถีชีวิตชาวบา้น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จิบกาแฟยามบ่าย ท่ีรา้น The 

Giant Chiang Mai รา้นกาแฟบนตน้ไมสุ้ดฮติ 

 

เที่ยง  อสิระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

 

น าท่านเดินทางสู ่น ้าพรุอ้นสนัก าแพง แหล่งน ้าพรุอ้นท่ีมีช่ือเสยีงม บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม จากนั้นน า

ท่านเที่ยวชมงานหตัถกรรม ร่มบ่อสรา้ง 

 

 



 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นเบญจรงค ์ขนัโตก บฟุเฟตอ์าหารเหนือ พรอ้มชมการแสดงแบบลา้นนา 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่  โรงแรมระดบั 3 ดาว 

  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

วนัที่สามของการเดินทาง วดัพระสงิห ์– วดัเจดียห์ลวง – รา้นของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภมูิ 

        อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ วดัพระสงิห ์เป็นวดัส าคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ เป็นวดัที่ประดิษฐาน พระสงิห ์

(พระพุทธสิหิงค)์ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินลา้นนา ตามคติลา้นนาเป็นวดั

ประจ าปีเกดิ ปีมะโรง คนเกดิปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัคร ัง้หน่ึงในชีวิต 

 



 

 จากนั้นน าท่านเขา้สู ่วดัเจดียห์ลวง เป็นวดัเก่าแก่ในจงัหวดัเชียงใหม่ สรา้งขึ้นในรชัสมยัของพระเจา้แสน

เมืองมา กษตัริย ์ล าดบั ท่ี 7 แห่งราชวงศม์งัราย ไม่ปรากฏปีท่ีสรา้งแน่ชดั สนันิษฐานว่าวดัแห่งน้ีน่าจะ

สรา้งในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วดัเจดียห์ลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลาย

สมยั โดยเฉพาะพระเจดีย ์ที่ปัจจุบนัมี ขนาด ความกวา้งดา้นละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดียท์ี่มี

ความส าคญัที่สุดองคห์น่ึงในเชียงใหม่ วดัเจดียห์ลวงสรา้ง อยู่กลางใจ เมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถอืว่าเป็น

ศูนยก์ลางทางการปกครองของอาณาจกัรลา้นนา ปจัจุบนับริเวณ วดัเจดียห์ลวงกลางเมืองเชียงใหม่ มีสิ่ง

สกักาละหลากหลายไดแ้ก่ เจดียห์ลวง อินทขีล ตน้ยาง กุมภณัฑ ์พระฤๅษี ซึ่งสะทอ้นพฒันาการคติ

จกัรวาลไดป้รบัเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่แวดลอ้มของเมืองชีวิต 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

  บรกิารดว้ยเมนู ขา้วซอย 1 ถว้ย + เครื่องด่ืม 1 แกว้ 

บ่าย  น าท่านเท่ียวชมและชอ้ปป้ิง รา้นของฝาก  

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สูส่นามบินเชียงใหม่ 

 

21.10 น. น าท่านเหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ 

22.30 น. เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

 

 



 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพเิศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และปจัจยัอืน่ๆท่ี

อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

 

 

 



 

 

 

ราคาค่าบริการทวัร ์

วนัท่ีเดินทาง 
ผู้ใหญ่ และ เดก็มี

เตียง 
เดก็ไม่มีเตียง (พกักบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน) 
พกัเด่ียว 

21-23 กนัยายน 2563 4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

23-25 กนัยายน 2563 4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

**เด็ก INF ราคา 1,900 บาท** 

****** เดินทางขัน้ต า่ 10 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดินทางได ้****** 

 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพเิศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และปจัจยัอื่นๆท่ี

อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

1. ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั น ้าหนักถอืข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกนิ 7 ก.ก.  

โดยสมัภาระท่ีจะถอืข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ วตัถไุวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกนิขนาดบรรจุ 100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเที่ยว และค่ารถน าเท่ียวตามรายการ 

3. ค่าที่พกั จ านวน 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน  

4. ค่าอาหารทัง้หมด 5 ม้ือ ตามรายการท่ีระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญติัการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีส ัง่เพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

2. ค่าน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

4. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 

5. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

 

 

ราคาค่าบรกิารน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องบิน ภายในประเทศ 

ตลอดเท่ียวบิน ทัง้ขาไป และขากลบั 

15 กโิลกรมั 860 บาท 

20 กโิลกรมั 946 บาท 

25 กโิลกรมั 1,160 บาท 

30 กโิลกรมั 1,802 บาท 

35 กโิลกรมั 2,144 บาท 

40 กโิลกรมั 2,658 บาท 

 

ส่ิงส ำคญั ของมีคมทกุชนิดเชน่มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาดหา้มน าติดตวัขึน้เครือ่งบิน หา้มน าโทรศัพทม์ือถอื 

ซัมซงุ ร ุ่น กาแล็กซี่ โนต๊ 7 (SAMSUNG GALAXY  NOTE 7) ขึน้เครื่องบิน หรือน าใส่กระเป๋า 

สมัภาระโหลดใตเ้ครื่องบินโดยเด็ดขาด 

กำรเตรียมตวัส ำหรบัผ ูโ้ดยสำรก่อนเดินทำงออกจำกสนำมบินไทย 

1. ของเหลวที่อนญุาตใหถ้ือขึน้เครื่อง ไดแ้ก่ ยา, นมส าหรับเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จ าเป็นระหว่างการเดินทาง 

(ตอ้งบรรจถุงุซิบพลาสติกใส เตรียมไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีตรวจ) 

2. กรณุาถอดเสื้อคลมุ และอปุกรณอ์ิเลคทรอนิก ทกุชนิด ใส่ถาดเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบความปลอดภยัก่อนขึน้เครื่อง  

*** หมำยเหต ุกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งน ำของเหลวถือขึ้นเครื่อง *** 

- น าของเหลวบรรจใุส่ถงุพลาสติกใสสามารถเปิดปิดถงุได ้ขนาด 20*20 ซ.ม. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ี   

- ของเหลวแตล่ะชนิดมีขนาดไมเ่กิน 100 มิลลิลิตร หรือ นอ้ยกว่า (น า้หนกัรวมไมเ่กิน 1 ลิตร) 

- ถงุพลาสติกใสที่บรรจขุองเหลวสามารถถือขึน้เครื่องได ้1 ท่านตอ่ 1 ใบเท่านัน้ 

 

 


