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SH2TH026: ทวัรเ์ชียงใหม่ ดอยอินทนนท ์พระธาตดุอยสเุทพ หมีแพนด้า 
เชียงใหม่ 4 วนั 2 คืน ( รถตู้ VAN ) 

 
 

 แผนการเดินทาง กรกฎาคม 2562 – มกราคม 2563   
 

 

 

 

19.30 น. จุดนดัพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้า
สู่ จ.เชียงใหม่ 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้
ทัง้ส้ิน 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - จ.เชียงใหม่ 
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เชา้  เดนิทางถงึจ.เชียงใหม่ บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
 เดนิทางไปยงัดอยอินทนนท ์ชมทศันียภาพของยอดเขาทีสู่งทีส่ดุในประเทศ 

นมสัการ พระธาตุนภเมทินีดล และพระธาตนุภพลภมิูศิริ พระธาตุแห่งศรทัธาของชาวไทย 
ช่ืนชมพนัธุไ์ม้หายาก เชน่ กุหลาบพนัปี ขา้วตอกฤาษบีรเิวณทางเดนิศกึษาธรรมชาตอิ่างกา 

 เยีย่มหมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ซึ่งปลูกพชืผกัผลไมเ้มอืงหนาวตามโครงการพระราชด าร ิชุม่ชืน่ฉ ่าเยน็
กบั น ้าตกวชิรธารฯลฯ สมควรแก่เวลาเดนิทางกลบัสู่ตวัเมืองเชียงใหม่ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดนิทางไป พระธาตุดอยค า เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในจงัหวดัเชยีงใหม่ใหท้่านไดน้มสัการ 

อธษิฐานขอพร หลวงพ่อทนัใจ ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดงัมากดา้นใหโ้ชคลาภอยา่งรวดเรว็กบัคนทีม่าขอพร 
 น าท่าน Check In เขา้ทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. บริการอาหารเยน็ (3) ณ ร้านอาหาร  

หลงัอาหารน าชม ตลาดไนทบ์าซ่าร ์เลอืกซื้อสนิคา้และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
20.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ... zzzzz 
 

 

 

 
 

เชา้ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นไปนมสัการ พระธาตุดอยสเุทพ 

 พระธาตุดอยสเุทพ ปชูนียสถานคู่เมอืงเชยีงใหม่ นกัท่องเทีย่วซึง่เดนิทางมาทีจ่งัหวดัน้ี จะต้องขึ้นไปนมสัการพระบรม
 ธาตุกนัทุกคน ถ้าหากใครไม่ไดข้ึ้นไปนมสัการแลว้ ถอืเสมอืนว่ายงัมาไม่ถงึเชยีงใหม่ 

09.30 น. น าท่านชม พระต าหนักภพิูงคร์าชนิเวศน์ ซงึเป็นพระต าหนกัส าหรบัแปรพระราชฐาน ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถ 

11.00 น. น าท่านไปยงั สวนสตัวเ์ชียงใหม่ ชมความน่ารกัของ หมีแพนด้า ชว่งชว่ง และหลนิฮุ่ย พรอ้มทัง้ ลูก
หมีแพนด้าตวัน้อย 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร (ร้านข้าวซอยเชียงใหม่) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ อ.สนัก าแพง ชม การท าร่มทีข่ ึน้ชือ่ 
  น าท่านเดนิทางสู่ น ้าพรุ้อนสนัก าแพง อสิระใหท้่านไดพ้กัผอ่น ท่านสามารถอาบน ้าแร่ หรอืจะตม้ไข่
เล่น 
19.00 น. บริการอาหารค า่ (6) ขนัโตกดินเนอร ์ 

วนัท่ีสอง ดอยอินทนนท ์- น ้าตกวชิรธาร – วดัพระธาตุจอมทอง – วดัเชียงค า - ตลาดไนทบ์าซ่าร ์

วนัท่ีสาม  พระธาตุดอยสเุทพ - พระต าหนักภพิูงคร์าชนิเวศน์ - สวนสตัวเ์ชียงใหม่ (หมีแพนด้า) - น ้าพุ
ร้อนสนัก าแพง - ขนัโตกดินเนอร ์- ถนนคนเดิน [Options ไนทซ์าฟารีเวิลด]์ 
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  หลงัอาหาร ท่านสามารถเดนิชมสนิคา้พืน้เมอืงที่ ถนนคนเดิน ในชว่งค ่าอนัเตม็ไปดว้ยแสงส ีของฝาก
  ของทีร่ะลกึ และของกนิมากมาย 
20.00 น. รถรอรบั น าท่านเดนิทางไปส่งโรงแรม (หรอื จ่ายเพิม่เพยีงท่านละ 500 บาท ผจญภยั ตืน่เต้น เรา้ใจ  
  สมัผสัชวีติสตัวป่์าอย่างใกลช้ดิที ่ไนทซ์าฟารเีวลิด)์ 
 
 
 
เชา้  บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. Check Out ออกจากทีพ่กั ก่อนมุ่งหน้าสู่ ปางช้างแม่สา ที ่อ.แม่รมิ 
09.00 น. ถงึปางช้างแม่สา เพลดิเพลนิไปกบัความน่ารกัแสนรูใ้นการแสดงชา้งและท าความรูจ้กักบัศลิปินชา้งที่

สามารถวาดภาพดอกไม ้หวัชา้ง หรอืล่าสดุ เขยีนหนงัสอื จนโด่งดงั ขา้มโลก เยีย่มลกูชา้งแรกเกดิที่
เนิรส์เซอรร์ีแ่ละชมความงามของกลว้ยไมแ้ละผเีสือ้หลากสสีนัที ่ฟารม์กล้วยไม ้

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (8) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านสู่ จ.ล าพนู ใหท้่านไดน้มสัการ พระธาตุหิริภญุชยั พระธาตุประจ าปีเกดิปีระกา 
14.30 น. ออกเดนิทางสู่ จ.ล าปางแวะซื้อของฝาก ณ กาดทุ่งเกวียน อสิระในการรบัประทานอาหารเยน็ 
17.00 น. ออกเดนิทางกลบั กทม. ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ ประมาณหา้ทุ่ม พรอ้มความประทบัใจ 

 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

06-09 มถิุนายน 2562 5,900 5,500 1,200 
13-16 มถิุนายน 2562 5,900 5,500 1,200 
20-23 มถิุนายน 2562 5,900 5,500 1,200 
27-30 มถิุนายน 2562 5,900 5,500 1,200 
04-07 กรกฎาคม 2562 5,900 5,500 1,200 
13-16 กรกฎาคม 2562 5,900 5,500 1,200 
18-21 กรกฎาคม 2562 5,900 5,500 1,200 

วนัท่ีส่ี  ปางช้างแม่สา - ฟารม์กล้วยไม้ – พระธาตุหิริภญุชยั – กาดทุ่งเกวียน – กรุงเทพฯ 
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26-29 กรกฎาคม 2562 6,200 5,900 1,200 
01-04 สงิหาคม 2562 5,900 5,500 1,200 
09-12 สงิหาคม 2562 6,200 5,900 1,200 
15-18 สงิหาคม 2562 5,900 5,500 1,200 
22-25 สงิหาคม 2562 5,900 5,500 1,200 
29 ส.ค.-01 ก.ย. 2562 5,900 5,500 1,200 
05-08 กนัยายน 2562 5,900 5,500 1,200 
12-15 กนัยายน 2562 5,900 5,500 1,200 
19-22 กนัยายน 2562 5,900 5,500 1,200 
26-29 กนัยายน 2562 5,900 5,500 1,200 
03-06 ตุลาคม 2562 6,200 5,900 1,200 
11-14 ตุลาคม 2562 6,500 6,200 1,200 
17-20 ตุลาคม 2562 6,200 5,900 1,200 
24-27 ตุลาคม 2562 6,200 5,900 1,200 
31 ต.ค.-03 พ.ย. 2562 6,200 5,900 1,200 
07-10 พฤศจกิายน 2562 6,200 5,900 1,200 
14-17 พฤศจกิายน 2562 6,200 5,900 1,200 
21-24 พฤศจกิายน 2562 6,200 5,900 1,200 
04-07 ธนัวาคม 2562 6,500 6,200 1,200 
12-15 ธนัวาคม 2562 6,200 5,900 1,200 
19-22 ธนัวาคม 2562 6,200 5,900 1,200 
27-30 ธนัวาคม 2562 6,500 6,200 1,200 
28-31 ธนัวาคม 2562 6,500 6,200 1,200 

29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 6,500 6,200 1,200 
09-12 มกราคม 2563 6,200 5,900 1,200 
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เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 
ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 

 
อตัราน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ( แอร ์+ ทวี ี+ น ้าอุ่น) 
• ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 8 มือ้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 
• ค่ายานพาหนะทอ้งถิน่ 
• ค่าสต๊าฟน าเทีย่วและคอยดูแลตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 

รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,900 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต ่ากวา่ 3-11 ปี 5,600 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาทา่นละ 5,600 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) ราคาท่านละ 4,900 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 1,000 
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× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

ส่ิงท่ีควรน าไป 

▪ หมวกกนัแดด ครมีกนัแดด 
▪ เสือ้กนัหนาว หมวก และถุงมอื 
▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 7 วนัถอืวา่สละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได ้
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเชน่การถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าในทุกกรณ ี
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วนัคนืเงนิ 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงนิค่าทวัรม์าเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-06 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณ ี
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ท่าน 
 
 
 


