
           

 

 

 

 

 

 

 
 

CMV01 โปรแกรมเชยีงใหม่ ล ำปำง 4 วัน 2 คนื 
เดนิทำงโดยรถตูป้รบัอำกำศ VIP เดอืนพฤศจกิำยน - ธนัวำคม 2565 

พิเศษ!! พักเมอืงเชยีงใหม ่2 คนื รำคำเพียง 4,888 บำท 
วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ รำคำเดก็ 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตียง 
พักเดีย่ว 

เดนิทำงคนเดียว เพ่ิม ทีน่ัง่ 

24-27 พฤศจิกำยน 2565 4,888 - 

ไมม่รีำคำเดก็ 

1,500. - 16 
2-5 ธันวำคม 2565 4,888 - 1,500. - 16 
9-12 ธันวำคม 2565 4,888 - 1,500. - 16 
23-26 ธันวำคม 2565 4,888 - 1,500. - 16 

 
 

19.00 น.   จุดนัดหมำย ปั๊ ม Shell แมค็โครแจง้วฒันะ เจำ้หน้ำที่บริษัทฯคอยให้กำรต้อนรับ สมควรแก่เวลำออกเดนิทำงสู่ จังหวัด
เชียงใหม่ (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ11-12ชั่วโมง) อิสระใหท้กุทำ่นพักผ่อนบนรถตำมอธัยำศัย  

 

 
เช้ำ น ำทุกท่ำน งเดินทำ ถึง จังหวัดเชียงใหม่ แวะจุดพักรถเพ่ือให้ท่ำนได้

ท ำธุระส่วนตัว 
จำกนั้นน ำท่ำนเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นเดินทำงสู่ กิ่วแม่ปำน  ชมพระ
อำทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงำม บนยอดดอยอินทนนท์   ที่มี
ทัศนียภำพของภูเขำสูงสลับซับซ้อน โอบล้อมด้วยหมอกหนำ ๆ มีค ำ
นิยำมที่ว่ำ สวรรค์บนดิน บริกำรอำหำรเช้ำ (มื้อที่ 1) 
จำกนั้นน ำท่ำนท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์  ให้ท่ำนถ่ำยรูปกับ ป้ำย
สูงสุดแดนสยำม ตำมอัธยำศัย   

วนัแรก        ปั๊ มน ้ำมนัปั๊ ม Shell  แมค็โครแจง้วัฒนะ – เชียงใหม ่

วนัทีส่อง  กิว่แมป่ำน – ถำ่ยรปูป้ำยจดุสูงสุดแดนสยำม –  พระมหำธำตเุจดียน์ภเมทนดีล – พระมหำธำตุเจดยีน์ภพลภมูสิิริ – ตลำดมง้ 
                 น ้ำตกวชิรธำร – บ้ำนถวำย 



          น ำท่ำนนมัสกำร พระมหำธำตุนภเมทนีดล โดยสร้ำง
ถวำย พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและ พระมหำธำตุน
ภ พ ล ภู มิ สิ ริ  โ ด ย ส ร้ ำ ง ถ ว ำ ย พ ร ะ บ ำ ท ส ม เ ด็ จ
พระบรมรำชินีนำถเนื่องในวโรกำสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษำครบ 5 รอบ สร้ำงโดยกองทัพอำกำศไทย 
ร่วมกับ พสกนิกรชำวไทย พระมหำธำตุทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่
บ รรจุ  พร ะบรมสำ รี ริกธำตุ แล ะ เป็นที่ ปร ะดิษฐำน
พระพุทธรูปบูชำ 

 
 จำกนั้นน ำท่ำนเที่ยวชม ตลำดม้ง เป็นตลำดที่จ ำหน่ำย
พืช ผลไม้ของฝำกทำงกำรเกษตรของพ่ีนอ้งชำวเขำเผ่ำมง้ 
ที่มีทั้งผัก, ผลไม้สด ๆ และของฝำกต่ำง ๆ จำกชำวเขำ 
 น ำท่ำนสู่ น ้ำตกวชิรธำร อยู่ในเขตของอุทยำนแห่งชำติ
ดอยอินทนนท์ เป็นน ้ำตกที่มีควำมสวยงำมที่สุดอีกแห่ง
หนึ่งของประเทศ มีหน้ำผำสูง ตัวน ้ำตกมี 1 ช้ัน น ้ำเบ้ืองบน
ไหลลงสู่แอ่งน ้ำเบ้ืองล่ำง ด้วยควำมสูงของน ้ำตกถึง 70 
เมตร ที่มีขนำดใหญ่และมีน ้ำไหลตกลงมำในปริมำณที่มำก  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน  (มื้อที่ 2) 
บ่ำย  น ำท่ำนสู่ บ้ำนถวำย เป็นหมู่บ้ำนหัตถกรรมไม้แกะสลัก รวมผลิตภัณฑ์จำกไม้และของตกแต่งบ้ำนที่มีรำคำไม่แพง 

ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ สำมำรถชมกำรผลิตและซ้ือสินค้ำ
เป็นที่ระลึก 

 เย็น บริกำรอำหำรกลำงเย็น  (มื้อที่ 3) 
  ที่พัก: โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ 

 
 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ วัดป่ำดำรำภิรมย์ เป็นพระอำรำม
หลวงชั้นตรี ชนิดสำมัญ และเป็นพระอำรำมหลวงล ำดับที่ 7 
ของเชียงใหม่ ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถำปัตยกรรม
ล้ำนนำ ให้ทุกท่ำนได้นมัสกำรพระพุทธรูปและส่ิงศักด์ิสิทธิ์
มำกมำย กรำบไหว้เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล  
น ำท่ำนสู่ ดอยม่อนแจ่ม หรือโครงกำรหลวงหนองหอย 
อำกำศเย็นสบำยตลอดทั้งปี สำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์
ของภูเขำที่สลับเรียงตัวอย่ำงสวยงำม  
จำกนั้นน ำท่ำนไปยัง โป่งแยงจังเกิล้ สวนสนุกสุดตื่นเต้น               
แอดเวนเจอร์ ท่ำมกลำงต้นไม้ใหญ่หลำกหลำยควำม
สนุกสนำน ไฮไลท์ก็เป็น จังเกิ้ลโคสเตอร์แห่งแรกของไทย 
ลื่นไหลไปตำมรำงที่คดเค้ียว พร้อมสัมผัสกับธรรมชำติอัน
งดงำม ซ่ึงจะผ่ำนป่ำไม้เขียวขจี  ที่สำมำรถควบคุมควำมเร็ว
ได้ตำมใจ เคร่ืองเล่นอื่นๆ ก็จะมีสไลเดอร์ สวิง ปีนป่ำย ห้อย
โหนโจนทะยำน ป่ันจักรยำนข้ำมต้นไม้ ฯลฯ นอกจำกนี้ ยังมี
คำเฟสุ่ดชิล อย่ำง Jungle De Cafe (ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำเคร่ืองเล่นและเคร่ืองดื่ม) 

เที่ยง     บริกำรอำหำรกลำงวัน (มื้อที่ 4) 

 น ำท่ำนสู่ MARS CNX คำเฟด่ังในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคำเฟท่ี่ตกแต่งบรรยำกำศภำยในร้ำนให้เหมือนอยู่ในอวกำศ
จ ำลอง  นอกจำกจะเป็นคำเฟแ่ล้ว ก็ยังมีบำร์ค็อกเทลให้ได้เลือกชิมอีกด้วย 

วนัทีส่ำม             วดัป่ำดำรำภิรมย ์-  ดอยมอ่นแจม่ – โป่งแยงจงัเกิล้ –คำเฟ ่MARS CNX - คลองแม่ขำ่ – ประตทูำ่แพ - ถนนคนเดนิ 



          จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไป คลองแม่ข่ำ จุดแลนด์มำร์คแห่ง
ใหม่ของเชียงใหม่ บริเวณทั้งสองริมขอบของแม่น ้ำจะถูกก่อ
ด้วยบล็อกคอนกรีต ที่เรียงตัวกันอย่ำงสวยงำมจนคล้ำยกับ
คลองโอตำรุ ที่ญี่ปุ่น  โดยบริเวณนี้ชำวบ้ำนจะน ำต้นไม้ พืชผัก
สวนครัว ดอกไม้ต่ำงๆ มำปลูกประดับเพ่ิมควำมงดงำมให้กับ
สองข้ำงทำงของคลองแห่งนี้ และจะมีเปิดร้ำนค้ำตั้งร้ำนขำย
ของ ทั้งของกิน ของที่ระลึก 
น ำท่ำนสู่ ประตูทำ่แพ เป็นหนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด 
ถ้ำไม่มำก็ไม่ถงึเชียงใหม่ เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมำ
ถ่ำยภำพเดินผ่ำนฝูงนกพิรำบที่บินผ่ำนตัวไปมำ หรือแนบพิง
อิงก ำแพงอิฐสีส้มและประตูสวยงำมทีม่เีก่ำแกแ่ละมีควำมขลงั 
โดยเฉพำะในช่วงเช้ำและเย็นที่มีแสงส่องกระทบลงมำบริเวณ
ก ำแพง จะสวยงำมมำก   
น ำท่ำนสู่ ถนนคนเดินเชียงใหม่ ตลำดที่มีทั้งของฝำก ของ
กิน  ของที่ระลึก เคร่ืองเงินและอื่น ๆ อีกมำกมำย  

เย็น อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย (ไม่รวมอยู่ในรำยกำรทัวร์) 
ที่พัก: โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

          

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดป่ำแดด วัดที่เป็นกระแสดังในหมู่สำยมู  ที่มำ
เชียงใหม่แล้วไม่ควรพลำด น ำท่ำนสักกำระ หลวงพ่อตำหวำน พระ
ประธำนในวิหำรหลวงลำยค ำ อำยุกว่ำ200 ปี ชมภำพจิตรกรรม  ฝำ
ผนังเป็นภำพของพระพุทธรูปส ำคัญต่ำงๆ ในล้ำนนำ และไหว้ขอพร 
องค์พระพิฆเนศ  เทพแห่งควำมส ำเร็จ  ผู้ขจัดอุปสรรคปัญหำ
ทั้งหลำย ที่เลื่องลือว่ำมีพลังศักด์ิสิทธิ์ย่ิงนัก 
จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู่ วัดพระธำตดุอยพระฌำน ตั้งอยู่ ต ำบลปำ่
ตัน อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขำอันเงียบสงบ
ที่เรียกว่ำ ดอยพระฌำน สำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภำพที่
สวยงำมของอ ำเภอแม่ทะ นอกจำกตัววัดที่สร้ำงด้วยสถำปัตยกรรม
แบบล้ำนนำที่งดงำม ยังมี พระพุทธรูปไดบุตสึ หรือหลวงพ่อโต 
ลักษณะคล้ำยกับพระไดบุตสึแห่งวัดโคโตคุ เมืองคำมำคุระ ประเทศ
ญี่ปุ่น  

เที่ยง   อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย (ไม่รวมอยู่ในรำยกำรทัวร์) 
ได้เวลำสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงกลับ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 11-
12 ชั่วโมง) ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 

 

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

 

หมำยเหตุ: รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ , สำยกำรบินกำรจรำจร, กำร
เดินทำงช่วงเทศกำลหรือวันหยุดต่ำงๆหรือกำรเกิดโรคระบำด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำงผู้จัดจะ
ปรับเปลี่ยนโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของท่ำนเป็นหลัก เพ่ือให้ท่ำนท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตำมโปรแกรม  

วนัทีส่ี ่  วดัป่ำแดด  – พระใหญไ่ดบตุสึ วดัพระธำตดุอยพระฌำน– กรงุเทพฯ 



          

เอกสำรทีป่ระกอบกำรเดนิทำง 

ส ำเนำบัตรประชำชน ** กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลกัฐำนกำรโอนเงินมัดจ ำ ** 

อตัรำบรกิำรนีร้วม 

• ค่ำรถตู้ปรับอำกำศและค่ำน ำ้มนั 
• ค่ำบริกำรคนขับรถ  
• ค่ำที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ทำ่นตำมโรงแรมที่ระบไุว้ในรำยกำรหรือระดับเทยีบเท่ำ 

- กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไมม่ี ทำงบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL 
มำแล้วหอ้งเตม็หรือไมม่ีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิตอ้งแจ้งให้ทรำบล่วงหนำ้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ท่ำน TRP อำจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกทีน่อนเสริมขึน้อยู่กบัแบบที่พักของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชื่อโรงแรมทีท่่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดินทำง 

• ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในโปรแกรม ค่ำเขำ้ชม ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ข้ำงตน้ 
• ค่ำธรรมเนยีมเข้ำชมตำมรำยกำรที่ระบุส ำหรับนักทอ่งเที่ยวไทย 
• เจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตำมกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล ตำมเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัทท ำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ำกัดที่มีกำรตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิตทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสำรรับรอง
ทำงกำรแพทย์ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภำพ ท่ำนสำมำรถส่ังซ้ือประกันสุขภำพเพ่ิมได้จำกบริษัท
ประกันทั่วไป 

อตัรำนีไ้มร่วม 

• ค่ำมนิิบำร์ในหอ้งพัก และค่ำใชจ้่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด เปน็ตน้ 
• ค่ำใช้จ่ำยและค่ำอำหำรทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบุ 
• ค่ำประกนัภัยธรรมชำติ และประกนัชีวิตส่วนตัว และประกนัสุขภำพ 
• ค่ำอำหำรส ำหรับทำ่นทีท่ำนเจ มังสวิรัติ และหรืออำหำรส ำหรับมุสลมิ  
• ค่ำทปิไกด์ ทำ่นละ 300 บำท  
• ชำวต่ำงชำติ ช ำระเพ่ิมทำ่นละ 800 บำท  
• ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% 

เงือ่นไขกำรจอง 

มดัจ ำทำ่นละ 1,500 บำท/ทำ่น และช ำระเงนิคำ่ทวัรส่์วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 20 วนั 

(กำรไม่ช ำระเงินค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถกูระงับกำรจำ่ยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด ผู้จัดมีสทิธยิกเลกิกำรจอง
หรือยกเลิกกำรเดนิทำง)   

เงือ่นไขกำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร์ 

• ยกเลกิก่อนกำรเดินทำงตั้งแต ่30 วันขึน้ไป คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิข้ึนจริง 
• ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จำกยอดทีล่กูค้ำช ำระมำ และเกบ็ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ำมี) 
• ยกเลกิก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ดเงินเต็มจ ำนวน 

*กรณีมีเหตุยกเลกิทัวร์ โดยไมใ่ช่ควำมผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่ำทัวร์โดยหกัค่ำใช้จ่ำยที่เกดิข้ึนจริง(ถ้ำมี) 
*ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำมดัจ ำตั๋วเคร่ืองบนิ โรงแรม และค่ำใช้จ่ำยจ ำเปน็อืน่ๆ 

หมำยเหต ุ
• กรุ๊ปคอนเฟร์ิมเดินทำงจะต้องมีผู้เดินทำงข้ันต ำ่ 16 ท่ำน  
• บริษัทฯ มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมือ่เกิดเหตุสุดวิสัยไมอ่ำจแก้ไขได้ 

เงือ่นไขการจอง 



          
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสยีหำยในเหตกุำรณ์ที่เกิดจำกยำนพำหนะ กำรยกเลกิเที่ยวบิน กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ 

ภัยธรรมชำติ กำรเมอืง จรำจล ประท้วง ค ำสั่งของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ และอื่นๆ ที่อยูน่อกเหนือ 
• กำรควบคุมของทำงบริษัท หรือค่ำใช่จ่ำยเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย 

กำรสญูหำย ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบตัิเหตุต่ำงๆ 
• มัคคุเทศก์ พนกังำน และตัวแทนบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจำกมีเอกสำรลง

นำมโดยผู้มอี ำนำจของบริษัทฯก ำกับเทำ่นัน้ 
• รำคำดังกล่ำวขำ้งต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่ตำมสภำวะค่ำเงินบำทและค่ำน ้ำมนัที่ไม่

คงที่ กำรปรับรำคำค่ำโดยสำรของสำยกำรบิน เพ่ิมเติมจำกรำคำทีก่ ำหนดไว้ 
• เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแล้ว ทำ่นงดใช้บริกำรใดบริกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ถอืว่ำทำ่นสละสิทธิ ์

ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำบริกำรคืนได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ 
 

 


