
                             

CODE: ITH71 เชยีงใหม ่4วนั 2คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แอว่เหนอืมว่นใจ ๋เยอืนนครเชยีงใหม ่

พกัเชยีงใหม ่2 คนื  

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 2ช ัน้  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา18.30น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ 
 

2  เชยีงใหม ่– รา้นโกเหนง่ – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกวน๋ – วดัพระสงิห ์– วดัโลกโมฬ ี- กาดหนา้
ม.เชยีงใหม ่  อาหารเชา้ / เทีย่ง /- 

3 เชยีงใหม ่– ดอยมอ่นแจม่ - มอ่นแจม่Sky Walk - Jungle de Café – วดัพระธาตดุอยค า - 
พระธาตดุอยสเุทพ อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 

4 ซือ้ของฝาก – กาดทุง่เกวยีน – พระธาตลุ าปางหลวง – กรงุเทพฯ 
อาหารเชา้ / เทีย่ง/- 

 

สอบถามราคาทางไลนน์ี ้@teawsanooktour 
  



                             

 

วนัแรก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ 

 
 

18.30 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัและเจลแอลกอฮอลท์า่นละ1ชุด สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเชยีงใหม ่(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ9-10ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่อง      เชยีงใหม ่– รา้นโกเหนง่ – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกวน๋ – วดัพระสงิห ์– วดัโลกโมฬ ี–  

                   กาดหนา้ม.เชยีงใหม ่      เชา้/เทีย่ง /- 

 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัเชยีงใหม ่แวะจุดพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระสว่นตวั จากนัน้เดนิทางสู่รา้นโก

เหนง่ รา้นนีโ้ดง่ดังมากในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว นยิมมาทาน มาถ่ายรูปกัน นอกจากปาท่องโกรู๋ปร่างสะดุดตา 

เชน่ นอ้งไดโนเสาร ์นอ้งกบ ถ่ายรูปก็เก๋ รสชาตกิ็ด ีกรอบอร่อย และน ้าเตา้หู ้อร่อยกลมกล่อมนัน้ ยังมี

เมนู  ขา้ว โจ๊ก ไขล่วก อกีดว้ย เรยีกไดว้า่มารา้นนีไ้ดท้กุอยา่งไมว่า่จะอิม่เบาๆหรอือิม่แบบจัดเต็ม  

 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุเชค็อนิแหง่ใหมไ่ปสมัผัสบรรยากาศธรรมชาต ิสดูโอโซนใหเ้ต็มปอดที ่หว้ย
ตงึเฒา่ ไฮไลทข์องทีน่ีอ่ยูท่ี ่หุ่นฟางคงิคองยักษ์ และผองเพืน่ดม์ารค์เด็ดๆ อยา่งสะพานซตูองเป้ ทอด
ยาวเหนอืทุง่นา ไปยงักระทอ่มปลายนา ดว้ยระยะทางกว่า 100 เมตร รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุ่งนาสี

เขยีวทีม่ภีเูขาโอบลอ้มไว ้ทา่นสามารถถา่ยรปูเชค็อนิกนัได ้
 
 
จากนัน้น าท่านสู่ วดัตน้เกว๋น (วดัอนิทราวาส) วัดเก่าแก่สไตลล์า้นนาแท ้ๆ  สิง่ทีส่ าคัญของวัดนี้คือ 
ศาลาจัตุรมขุซึง่พบเพยีงหลังเดยีวในภาคเหนือ เป็นตน้แบบ ในการออกแบบหอค าหลวงซึง่ตัง้อยูก่ลาง
อทุยานหลวงราชพฤกษ์อกีดว้ย วัดแห่งนี้นยิมใชเ้ป็นทีถ่่ายพรเีวดดิง้ และถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละคร
หลายเรือ่ง เชน่ รากนครา เพลงิพระนาง และลา่สดุอยา่งละครเรือ่ง กลิน่กาสะลอง ที ่ญาญา่ อรัุสยา และ 
เจมส ์มาร ์เป็นนักแสดง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
 



                             

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร เป็นวัดส าคัญมากอกีแหง่หนึง่ของเมอืงเชยีงใหม ่โดยเป็นที่

ประดษิฐานพระสงิหห์รอืพระพทุธสหิงิค ์ซึง่เป็นพระพทุธรปูศลิปะเชยีงแสนโบราณ ปางมารวชิยั ขดัสมาธิ

เพชร หล่อดว้ยส ารดิหุม้ทอง สรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ. 700 และเป็นที่รูจั้กกันในชือ่ "เชยีงแสนสงิห์หนึ่ง" 

นอกจากสักการะพระสงิห์แลว้ ภายในวัดพระสงิห์วรวหิารยังมีส ิง่ที่น่าชม เช่น วหิารลายค าอันเป็นที่

ประดษิฐาน พระพทุธสหิงิค ์ภายในมจีติรกรรมฝาผนังเรือ่งสพุรรณหงสแ์ละสังขท์องซึง่พบเพยีงทีน่ี่แห่ง

เดยีว นอกจากนีย้งัมพีระอโุบสถทีต่กแตง่แบบศลิปะลา้นนา หอไตรประดับดว้ยรปูปนูปัน้เทวดา และเจดยี์

ทรงกลมแบบลา้นนาตามความเชือ่พระธาตเุจดยีนั์น้ วัดพระสงิหถ์อืเป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปี

มะโรง (งใูหญ)่ หากไดม้านมสัการอยา่งนอ้ยสกัครัง้หนึง่แลว้ จะเป็นมงคลสงูสดุ ท าใหอ้ายมุั่นขวัญยนื มี

ความเจรญิรุง่เรอืงตลอดไป จากนัน้เดนิทางสู ่วดัโลกโมฬ ีวัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนาทีส่วยงามทรงคุณค่า 

อายุกว่าหา้รอ้ยปี สรา้งในสมัยอาณาจักรลา้นนา ภายในวัดมพีระวหิารไมท้ี่วจิติรบรรจง ดว้ยลวดลาย

แกะสลักแบบโบราณ โดดเดน่ดว้ยประตทูางเขา้วัดขนาดใหญก่อ่ดว้ยอฐิมลีักษณะโคง้มน มชีอ่งประตตูรง

กบัพระวหิารไมเ้ป็นมมุทีส่วยงามมาก ภายในบรเิวณวัดยังมอีงคพ์ระเจดยีโ์บราณขนาดใหญ่ สิง่ศักดิส์ทิธิ์

ทีป่ระดษิฐานอยูภ่ายในบรเิวณวัดหลายจดุ ใหก้ราบไหวเ้พือ่ความเป็นศริมิงคล ใหท้่าน ชว่งเย็นน าทา่น

เดนิทางไป กาดหนา้ม.เชยีงใหม ่อสิระทานอาหารเย็นจากรา้นอรอ่ยตามอธัยาศยั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
วนัสาม         เชยีงใหม ่– ดอยมอ่นแจม่ - มอ่นแจม่Sky Walk - Jungle de Café - วดัพระธาตดุอยค า  

                    – พระธาตดุอยสเุทพ     เชา้/เทีย่ง /เย็น 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 

 จากนัน้เดนิทางสู่ ดอยมอ่นแจม่ สูดบรรยากาศบรสิทุธิ ์ท่ามกลางวถิชีวิติของชาวบา้นแบบ สโลวไ์ลฟ์

กนั ที ่มอ่นแจม่ sky walk จดุชมววิลอยฟ้าแหง่ใหมท่างเดนิเหนือเมฆทีจ่ะพาคุณเดนิล่องลอยไปตาม

สวนดอกไมช้มววิธรรมชาตแิบบพาโนรามา มคีวามยาวตลอดเสน้ทางกวา่ 100 เมตร หากใครทีอ่ยากแตง่

ชดุแมว้สวยๆ อารมณ์คนในเมอืงอยากหลงดอย ถา่ยรปูกนักบัแกง๊เพือ่นๆ สามารถเชา่เพิม่เตมิได ้สมควร

แกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับเขา้ตัวเมอืง ระหว่างทางแวะคาเฟ่สดุชคิ กาแฟหลักสบิ ววิหลักลา้นทีร่า้น 

Jungle De Cafe รา้นกาแฟ เชยีงใหม ่รมิน ้าตกทีม่คีอนเซ็ปตามชือ่รา้น แค่เดนิเขา้มาบรเิวณรา้นก็จะ

ไดส้ัมผัสถงึความสดชืน่จากธรรมชาตทิัง้น ้าตกและป่าไมท้ีย่ ิง่มองยิง่เพลนิตายิง่ใครที่ชอบความเป็น

ธรรมชาตแิละความชุ่มชื่นของน ้ าตก ใหท้่านไดด้ื่มด ่าธรรมชาติไดอ้ย่างเต็มที่ และที่รา้นยังมีเมนู

หลากหลายใหเ้ลอืกสรร 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทันใจ ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ต าบลแม่เหยีะ อ.เมอืง มี

อายรุาวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดทีม่คีวามส าคัญของจังหวัดเชยีงใหม ่เดมิชือ่ วัดสวุรรณบรรพต เป็นวัดทีม่ี

ชือ่เสียงดา้นการขอพร บนบาน มีองคห์ลวงพ่อทนัใจ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยพญากือนา กษัตรยิ์แห่ง

อาณาจักรลา้นนา ปัจจบุนัมชีือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งของความศกัดิส์ทิธิ ์คนทอ้งถิน่ นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาว

ไทยและชาวต่างชาตติ่างก็มาเทีย่ว ท าบญุ ขอพรใหส้ขุสมหวัง เมือ่ไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลมิาแก ้

บน (ความเชือ่เฉพาะบคุคล) นอกจากนีบ้นวัดพระธาตุดอยค ายังมจีุดชมววิทีส่วยงาม ทีส่ามารถมองเห็น

ววิทวิทัศน์รอบเมอืงเชยีงใหมไ่ด ้ยามค ่าคนืเมือ่มองขึน้ไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลอืง

อรา่มสวา่งไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก น าทา่นเดนิทางไปพชิติทางบนัไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ขัน้ ณ วดั

พระธาตดุอยสุเทพ หรอืมชีือ่เต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสเุทพราชวรวหิาร” ซึง่เป็นปชูนียสถานศักดิส์ทิธิ์

คูบ่า้นคูเ่มอืงอกีแหง่หนึง่ในจังหวัดเชยีงใหมร่วมถงึเป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกดิ ปีมะแม อกีดว้ย และตรง

บันไดทางขึน้วัดจะเต็มไปดว้ยการขายสนิพื้นเมอืงรวมถงึการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาทีแ่ต่งตัว

พืน้เมอืงดแูลว้น่ารัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  
 หลงัทานอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรมพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัสี ่        รา้นของฝาก – กาดทุง่เกวยีน – พระธาตลุ าปางหลวง – กรงุเทพฯ 

                เชา้/เทีย่ง /- 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 



                             

 น าทา่นเดนิทางไปซือ้ของฝากที ่รา้นซือ้ของฝาก อสิระใหท้า่นซือ้ของฝากกลับบา้นเชน่หมทูอด ไสอ้ั่ว 
น ้าพรกิหนุ่ม แคบหมู ของที่ข ึน้ชือ่จะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไสอ้ั่ว จากนั้นเดนิทางสู่กาดทุ่ง
เกวยีนหรอืตลาดทุง่เกวยีน ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง สดุยอดแหลง่ของฝากภาคเหนือ 
อสิระใหเ้ลือกซือ้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดนิทางต่อกลับสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหวส้ถานที่
ศักดิส์ทิธิอ์กี 1 ทีไ่ดแ้ก ่พระธาตลุ าปางหลวง ตัง้อยูใ่นเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของ คนปีฉลู ใหท้่านสักการะ ขอพร และชมมหศัจรรยเ์งาพระธาตุ
และพระวหิารในดา้นมมุกลบั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 หลังทานอาหารกลางวันเดนิทางกลับกรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 
 น าทา่นเดนิทางถงึกรงุเทพฯประมาณโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ  
 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ 
 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 
 คา่ทีพ่ัก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
 คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 
หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่น 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่
ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


