
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

วดัพระธาตุดอยสุเทพ - วดัอโุมงค์ - วดัพระธาตุดอยค า - วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 
วดัเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – ฮิโนกแิลนด์ - ดอยอ่างขาง 

 

 
 

 
 

วนัแรก ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - วดัพระธาตุดอยสุเทพ - วดัอุโมงค์ - วดัพระธาตุดอยค า 

เชา้ คณะพร้อมกนั ณ ….ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เจา้หนา้ท่ี Siamtogo คอยใหก้ารตอ้นและและอ านวยความสะดวก 
 ออกเดินทางจากจุดนดัหมายโดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ บริการอาหารเชา้และเคร่ืองด่ืมบนรถ (ม้ือที ่1) 
 พาท่านไหวพ้ระขอพรกนัท่ี วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในเชียงใหม่ สร้างข้ึนใน
 สมยัพระเจา้กือนาธรรมิกราช ความโดดเด่นของวดัทางข้ึนพระธาตุนั้นเป็นบนัไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูนทอดยาว
 ข้ึนไปดา้นบนพระธาตุ และเม่ือเดินเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดียท์รงเชียงแสนปิดดว้ยทองจงัโก ซ่ึงก่อสร้าง
 ตามแบบศิลปะลา้นนา อีกทั้งในบริเวณวดัยงัเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ไดอ้ยา่งชดัเจนอีกแห่งหน่ึงดว้ย และ
 นอกจากเป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของเชียงใหม่แลว้ ยงัเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนเกิดปีมะแมดว้ย 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ท่ี ร้านอาหาร (ม้ือที ่2) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วดัอุโมงค์ มีจุดท่ีน่าสนในหลายจุด อาทิ อุโมงคใ์ตพ้ระเจดีย ์700 ปี ท่ีมีความแปลกแบบท่ีไม่
 สามารถพบเห็นไดจ้ากวดัทัว่ไป โดยเป็นอุโมงคท่ี์เช่ือมต่อกนัถึง 4 อุโมงค ์ดา้นนอกอุโมงคมี์ลานเศียร
 พระพุทธรูปสกุลช่างพะเยาท่ีใหค้วามรู้สึกขลงัขณะเดินชม นอกจากนั้นยงัมีหอธรรมโฆษณ์ พิพิธภณัฑ ์เสา
 อโศกจ าลอง ลานธรรม เกาะกลางน ้าท าบุญใหอ้าหารปลาฯ ลอ้มดว้ยความร่มร่ืนและสถานท่ีปฏิบติัทางสงฆ ์

 



 

 พาท่านไหวพ้ระขอพรกนัท่ี วดัพระธาตุดอยค า แต่เดิมช่ือ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงดา้นการขอพร 
 บนบาน และเป็นวดัท่ีอายเุก่าแก่กวา่ 1,300 ปี ตั้งอยูด่า้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ ์บนวดัพระธาตุดอยค า 
 มีจุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นววิทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ นอกจากน้ียามค ่าคืนเม่ือมองไปบนพระธาตุดอยค า 
 จะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสวา่งไสว 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ท่ี ร้านอาหารอิม่ปลาเผา หรือเทยีบเท่า (มื้อที ่3) 
 ***ในกรณตีรงกบัวนัทีม่ีถนนคนเดิน ให้อสิระอาหารเย็นทีถ่นนคนเดิน 
ทีพ่กั Furama Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร – วดัเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – ฮิโนกแิลน 
07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่4) 
 Check Out คืนกุญแจ พร้อมน าสัมภาระข้ึนรถ 
 น าท่านไหวพ้ระขอพรกนัท่ี วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร เป็นวดัส าคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ เป็นวดัท่ี
 ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค)์ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองเชียงใหม่และแผน่ดินลา้นนา พระพุทธรูป
 เป็นศิลปะเชียงแสน มีสถาปัตยกรรมลา้นนาอนังดงามเป็นท่ีรู้จกัและคุน้ช่ือกนัอยา่งดี หลงัจากนั้นน าท่านออก
 เดินทางสู่อ าเภอแม่แตง น าท่านเดินชม วดัเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นเนินเต้ียๆ และใตเ้นินนั้น
 เป็นถ ้าศกัสิทธ์ิท่ีชาวบา้นพากนันบัถือ นอกจากจะแวดลอ้มดว้ยภูมิทศัน์ท่ีสวยงามแลว้ ท่ีตั้งของวดัยงัอยูใ่นเขต
 เมืองเก่าโบราณ มีความวจิิตรงดงามตระการตาดว้ยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยลา้นนา  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (มื้อที ่5) อิม่อร่อยกบัเมนูปูอลาสก้าผดัผงกะหร่ี, ส้มต าถาด, ต้มย ากุ้งน า้ข้น,ข้าวผดัทะเล 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม ฮิโนกแิลนด์ อาณาจกัรไมฮิ้โนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นท่ีเท่ียวแห่งใหม่
 ล่าสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเนรมิตพื้นท่ีกวา่ 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจ าลองแบบญ่ีปุ่นขนานแท ้โดดเด่นดว้ย 
 การประดบัตกแต่งอยา่งโคมแดงขนาดยกัษแ์บบวดัอาซากุสะท่ีโตเกียวเสาแดงโทริอิเหมือนท่ีวดัฟูชิมิอินาริท่ี
 เกียวโต ตลอดจนส่ิงก่อสร้างต่างๆ  
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่6) 
ทีพ่กั ต้นฝาง โฮเทล็ หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ดอยอ่างขาง - ซ้ือของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่7) 
 Check Out คืนกุญแจ พร้อมน าสัมภาระข้ึนรถ 
08.30 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ดอยอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซ่ึงเป็นโครงการหลวงแห่งแรกท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดท้รงมีพระราชด าริจดัตั้งข้ึนโดยพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค ์
เพื่อซ้ือท่ีดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหน่ึง จากนั้นจึงโปรดเกลา้ฯ ตั้งโครงการหลวงข้ึน เพื่อใชเ้ป็น 
สถานีวจิยัและทดลองปลูกพชืเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นผกั ไมผ้ล ไมด้อกเมืองหนาว เพื่อเป็นตวัอยา่ง
แก่เกษตรกรชาวเขาในการน าพืชเหล่าน้ีมาเพาะปลูกเพื่อสร้างรายไดแ้ทนการปลูกฝ่ิน ซ่ึงต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามวา่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ดว้ยความสวยงามของ
ดอกไมเ้มืองหนาวนานาชนิด ท าใหต่้อมาสถานีเกษตรฯ จึงไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ท่ี ร้านข้าวซอยฟ้าฮ่าม (ม้ือที ่8) 



 

13.00 น. พาท่านเลือกซ้ือของฝากกนัท่ี วนัสนันท์ ร้านขายของฝากจากเชียงใหม่เจา้เก่าเขามีทุกส่ิงตั้งแต่ของกินหนกัเบา 
อาทิ ไส้อัว่ หมูยอ แคบหมู น ้ าพริกต่างๆ ผลไมแ้ปรรูป กาละแม แหนม ของใชข้องท่ีระลึกผา้พื้นเมือง ทั้งจาก
ผูผ้ลิตเจา้ดงัทัว่เชียงใหม่และเขาท าเอง 

15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ น าท่าน Check In โหลดกระเป๋าสัมภาระ เจา้หนา้ท่ี Siamtogo ส่งคณะ
เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

******************************************************************** 
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

ส่ิงของจ าเป็นทีค่วรน าไปด้วย เส้ือกนัหนาว, ผ้าผนัคอ, หมวกขนนุ่ม, ถุงมือ, ผ้าเช็ดตัว, กล้องถ่ายภาพ 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP (ไป-กลบั)       
 ค่าท่ีพกั 2 คืน (พกัคู่) ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าอาหารตามรายการ 8 ม้ือ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง     
 ค่ามคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ี Siamtogo 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ  
 ค่าอาหารวา่ง, น ้าด่ืม, น ้าแขง็ และผา้เยน็ระหวา่งการเดินทาง 
 ค่าพาหนะทอ้งถ่ินข้ึนสถานท่ีเท่ียวต่างๆ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 500,000 (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) - 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวติตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ไป-กลบั) 
 ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารเพิ่มเติม ฯลฯ 
 ค่าภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าให้ไม่
วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง แม้จะยกเลิกภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริษัทจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน 
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ให้ช าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
และลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ัง 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถี่ถ้วน ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 



 

 

 

หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติการจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง  

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี 
น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


