
 
 
 

 

 

 

  

 

 



 
 
 

 

 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ  - เชียงใหม่                          (-/-/D)    

18.00 น.            พรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ ปัม้ ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร ์(กรณีกรุป๊เหมา เจา้หนา้ทีไ่ปรบัถงึหนา้บา้นท่าน)   

โดยม ีเจา้หนา้ที ่  คอยตอ้นรบัและอ านวย ความสะดวก  

ตดิแทก็ผูกกระเป๋า พรอ้ม บริการเครื่องดืม่ ใหท้กุท่านไดส้ดชื่น ก่อนออกเดนิทาง 

19.00 น.            พรอ้มออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม่ “เที่ยว FIN ปลอดภยั สไตล ์New Normal” โดยรถตูป้รบัอากาศ  

VIP มาตฐาน ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ ทกุวนั 

ค า่                   บรกิารอาหารกล่องบนรถ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลบ์นรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว 

 

 

 

 

 

 

   วนัที่สอง  วดัพระธาตุดอยค า – วดัพระธาตุดอยสุเทพ – รา้นกาแฟตน้ไมย้กัษ ์– บา้นแม่ก าปอง      (B/L/D)                  

06.00 น. เดนิทางถงึ จ.เชียงใหม่ น าคณะ Check In เก็บสมัภาระท าภารกจิส่วนตวัตามอธัยาศยั 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารของที่พกั 

น าท่านชม  วดัพระธาตดุอยค า วดัทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการขอพร บนบาน และเป็นวดัทีส่  าคญัของจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุ

เก่าแก่กว่า 1,300 ปี  วดัพระธาตดุอยค า เดมิชื่อ วดัสุวรรณบรรพต ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ดา้นหลงัอทุยานหลวงราช

พฤกษ ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 15 กิโลเมตร บนวดั

พระธาตดุอยค า มจีดุชมววิ ทีส่ามารถมองเหน็ววิ

ทวิทศันร์อบเมอืงเชยีงใหม่ สนามบนิเชียงใหม่ 

นอกจากน้ียามค า่คนืเมือ่มองขึ้นไปบนพระธาตดุอยค าจะ

เหน็องคพ์ระธาตเุหลอืงอร่ามสว่างไสว ซึ่งมคีวามงดงาม   

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

สกัการะหลวงพอ่ทนัใจ แห่งวดัพระธาตุดอยค า ที่สรา้งขึ้นในรชัสมยั พญากือนา 

กษตัริย ์แห่งอาณาจกัรลา้นนา ปัจจุบนัมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความ

ศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู เ้ดินทางมาขอพร บนบาน แลว้ ประสบ

ความส าเร็จ เช่น ถูกหวยรางวลัใหญ่ การงานส าเร็จ และไดเ้ดนิทางกลบัมาถวาย

ดอกมะลเิพือ่แกบ้น (ความเชื่อส่วนบคุคล) สองขา้งทางเขา้วดัจะเตม็ไปดว้ยรา้นรวง 

ขายพวงดอกมะล ิเป็นจ านวนมาก หลงัจากนัน้ น าเดนิทางสู่ วดัพระธาตดุอยสเุทพ 

เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดของจงัหวดัเชียงใหม่ ต ัง้อยู่บนดอยสุเทพ ใกลก้บั

ตวัเมอืงเชียงใหม่ นกัท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่ครัง้แรก

มกัจะมาเทีย่วชม และไหวพ้ระเพือ่เป็นสริิมงคล ภายใน

วดัมเีจดียท์รงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆงัทรงแปด

เหลีย่มปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ อายุมากกว่า 500 ปีเป็น

วดัคู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ไหวข้อพรเชื่อกนัว่าหากมา

สกัการะและอธิษฐานจะมีแต่ความส าเร็จสมหวงัดงั

ปรารถนา แคลว้คลาด ปลอดภยัผ่านอุปสรรคนานาไป

ได ้

เที่ยง                 บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารปลาเผาผกัสด 

บ่าย                 เดนิทางสู ่บา้นแม่ก าปอง ต ัง้อยู่ในกิ่งอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นหมู่บา้นเลก็ ๆ ทีซ่่อนตวัอยู่ท่ามกลางป่าเขา 

เขยีวขจ ีมลี  าธารใสเยน็ไหลพาดผ่าน สมัผสัอากาศบริสทุธิ์ความเป็นธรรมชาตขิองป่าไม ้ล  าธารและวถิชีีวติ ความ

เป็นอยู่ของชาวบา้นทีย่งัคงอยู่ร่วมกบัธรรมชาตไิดอ้ย่างลงตวั  ใหท้่านอสิระเทีย่วชมวถิชีีวติ ช็อป ชิม แชะ กบัรา้น

กาแฟเดด็ๆ  มากมาย  จากนัน้น าทา่นนัง่พกัผ่อน ณ The Giant Chiangmai   รา้นกาแฟบนตน้ไม ้สุดฮติววิสวย 

ข ัน้เทพ ส  าหรบัคนรกัธรรมชาต ิ(หมายเหต ุค่าทวัรไ์ม่รวมรายการอาหารในคาเฟ่ ซึ่งลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระรายการ

อาหารเอง) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่                  รบัประทานอาหารค า่ ณ  รา้นอาหาร 

ที่พกั               พกัโรงแรม Bossotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

   วนัที่สาม      ฮโินกิแลนด ์–สวนอนิทผาลมัโกหลกั – วดับา้นเด่นสะหลเีมืองแกน –รา้นกาแฟไมเ้ฮอืน ๖๐ (B/L/D)    

 เชา้ บรกิารอาหารเชา้   ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ อ.ไชยปราการ ชมอาณาจกัรไมส้นหอมแห่งแรกของไทย ฮโินกแิลนด ์ทีไ่ดจ้  าลองบรรยากาศสุด 

อลงัการจาก    ญีปุ่่ น ท ัง้ปราสาท สิง่ก่อสรา้งสระน า้ สวนเซน็ เสาโทริอนิบัรอ้ยตน้แบบญี่ปุ่ นบนพื้นทีก่ว่า 83 ไร่ 

มาไวด้ว้ย จากนัน้น าชม       สวนอนิทผลมั บา้นโกหลกั ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอนิทผลมัทีแ่รกของประเทศไทยที่จด

สทิธบิตัรปลูกกว่า 750 ตน้ ทีใ่หผ้ลผลติคุณภาพ รสชาตอิร่อยและแปรรูปใหเ้ป็นน า้อนิทผลมัไดอ้ีกดว้ย 

กลางวนั          บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

บ่าย              เดนิทางสู่ วดับา้นเด่นสะหลศีรเีมืองแกน เป็นวดัทีม่เีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น เตม็ไปดว้ยความวจิติรตระการ 

ตาอลงัการ   รูปแบบการก่อสรา้งเป็นแบบลา้นนาประยุกตม์ลูค่ากว่า 2,000 ลา้นบาท แวะ รา้นกาแฟไมเ้ฮอืน ๖๐ 

รา้นกาแฟยอดนิยมร่มรื่นทีม่สีวนดอกไม ้ทีม่พีื้นทีก่ว่า 4 ไร่ พื้นทีม่ขีนาดใหญ่ มเีรือนไม ้อกีท ัง้ยงัมสีเีขยีว จาก

ตน้ไมห้ลากหลายชนิดรายลอ้มทีน่ี่ ไว ้ท  าให ้บรรยากาศดูสดชื่น เยน็สบาย สบายตา เรียกไดว้่าเป็นการทานอาหาร 

จบิกาแฟ ภายใตบ้รรยากาศลา้นนากลางธรรมชาต ิ และพนกังานทีเ่ป็นกนัเองท าใหดู้อบอุ่น (หมายเหต ุค่าทวัรไ์ม่

รวมรายการอาหารในคาเฟ่ ซึ่งลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระรายการอาหารเอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ที่พกั   พกัโรงแรม Bossotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี่        วดัอโุมงค ์– รา้นกาแฟจงัเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บา้นถวาย – กาดตน้พยอม – กรุงเทพฯ          (B/L/D) 



 
 
 

 

เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของที่พกั 

น าชม วดัอโุมงค ์หรือ สวนพทุธธรรม โบราณสถานทีอ่ยู่คู่เมอืงเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี สรา้งขึ้นในสมยัพญามงั

ราย ต่อมาพญากือนาทรงสรา้งอโุมงคข์ึ้นเพือ่ใหพ้ระมหาเถระจนัทรใ์ชเ้ป็นทีว่ปิสัสานากรรมฐาน ก าแพงภายในและ

ใตพ้ระเจดยี ์ ศิลปะพทุธแบบลงักาวงศเ์ป็นอโุมงคห์ลายช่องทางเดนิทะลุกนัได ้ชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนงัทีม่ี

ความเก่าแก่อยู่ภายในอโุมงคจ์ากนัน้เดนิทางสู่ รา้นกาแฟจงัเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บา้นถวาย รา้นกาแฟอาหารและ

เครื่องดืม่สุดฮติววิหลกัลา้น (หมายเหต ุค่าทวัรไ์ม่รวมรายการอาหารในคาเฟ่ ซึ่งลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระรายการอาหาร

เอง) 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ วนสันนัท ์ซื้อของฝาก สนิคา้อาหารพื้นเมอืงขึ้นชื่อ เช่น ไสอ้ ัว่ แหนม น า้พริกหนุ่ม แคปหม ูอื่น  

ๆ และของฝากอกีมากมาย ก่อนเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

ค า่                  อาหารค า่ ณ รา้นอาหาร จ.ตาก 

23.00 น.            คณะเดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและพรอ้มความประทบัใจ 

                                     

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบริษทัฯ จะยึดถือและค านึงถึง

ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไข 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ทวัรส์ุดฮปิ ทริปสุดชิลล ์@เชียงใหม่  4วนั3คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ 2 – 3 ท่าน 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี เสริมเตียง 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ 

06 - 09 สงิหาคม 2563 6,990.- 6,990.- 5,990.- 1,500.- 

13 - 16 สงิหาคม 2563 6,990.- 6,990.- 5,990.- 1,500.- 

20 - 23 สงิหาคม 2563 6,990.- 6,990.- 5,990.- 1,500.- 

27 - 30 สงิหาคม 2563 6,990.- 6,990.- 5,990.- 1,500.- 

03 - 06  กนัยายน 2563 6,990.- 6,990.- 5,990.- 1,500.- 

10 - 13  กนัยายน 2563 6,990.- 6,990.- 5,990.- 1,500.- 

17 - 20  กนัยายน 2563 6,990.- 6,990.- 5,990.- 1,500.- 

24 - 27  กนัยายน 2563 6,990.- 6,990.- 5,990.- 1,500.- 

01 - 04  ตุลาคม 2563 6,990.- 6,990.- 5,990.- 1,500.- 

08 - 11  ตุลาคม 2563 6,990.- 6,990.- 5,990.- 1,500.- 

15 - 18  ตุลาคม 2563 6,990.- 6,990.- 5,990.- 1,500.- 

22 – 24 ตุลาคม 2563 6,990.- 6,990.- 5,990.- 1,500.- 

เดินทางทุกวนัส าหรบักรุป๊เหมาตู ้ ราคาเหมา เพิ่มพกัเดียว 

ราคาเหมากรุป๊ 6 – 8 ท่าน/ตู ้ 55,000.-บาท 
1,500.- 

 



 
 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศตลอดการเดนิทาง 

 ค่าอาหารทกุมื้อตามโปรแกรม (สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามโปรแกรมระบ ุ

 ค่าทพีกั 2 คนื (พกัหอ้งละ 2ท่าน กรณีพกั 3 ท่าน เตยีงเสริมทีไ่ดอ้าจจะมขีนาดเลก็กว่าเตยีงปรกติ โดยแต่ละโรงแรมมี

ขนาดไม่เหมอืนกนั ) 

 มคัคุเทศกผู์ช้ านาญบริการตลอดการเดนิทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิคุม้ครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  *เง ือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม*์ (ไม่รวมกรณีเจบ็ป่วยดว้ย

โรคประจ าตวั ปญัหาสุขภาพ) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและ

เครื่องดืม่ส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกู

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 *** ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง *** 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

การจอง 

 ส่ง ส  าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจ า 1,000 บาท / ท่าน ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดนิทาง 7 วนั  บตัรประชาชนตวัจริงถอื

ไปในวนัเดนิทาง 

การยกเลกิ   ) เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ .ศ. 2551( 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั , รถตู ้,ค่ามดัจ า

โรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบรกิาร 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่า

มดัจ ารถบสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบรกิาร 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิเตม็จ านวน  



 
 
 

 

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

ท ัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจ

ของบริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึ

ประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

3. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนื

ค่าบริการได ้

4. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ ท่านจะขอคนื

ค่าบริการไม่ได ้

5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการ

บนิ บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะ

ไม่คนืเงนิใหส้  าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 

6. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่าง

การเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

7. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจาก

ผูเ้ดนิทาง 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้าย

เพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 



 
 
 

 

9. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่

เกี่ยวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิ ภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่

เดนิทางไป 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตุ

ในรายการท่องเทีย่ว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ

บริษทัทวัร)์ 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 


