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เดินทางได้ทุกวัน เดือนเมษายน – กันยายน 2564 

เที่ยวเกร๋ มีสไตล์ ถ่ายรูปชิคชิค กบัคนเจี๋ยงใหม่ 
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เชียงใหม่ โคตรคูล 2 วัน 1 คืน EP#3   
เที่ยวเกร๋ มีสไตล์ ถ่ายรูปชิคชิค กบัคนเจี๋ยงใหม่ 

 

วันแรก  เชียงใหม่ – คาเฟ่โรงบ่ม เก๊าไม้ล้านนา – ทุ่งหญ้าสะวันนา ดอยแมโ่ถ – สวนสนบ่อแก้ว - วดัพระ

ธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  
 

เช้า  เจ้าหน้าทีร่ถสองแถวแดงเมืองเชียงใหม่ ต้อน รับคณะ ที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ หรือสถานีขนส่งอาเขต หรือ 
สถานีรถไฟ โดยรถสองแถวแดง

 
แวะคาเฟ่โรงบ่ม ที่เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์โรงบ่มยาสูบเก่าแก่ ลาน 
Amphitheatre หรือ อัฒจันทร์ดินเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์โรแมนติคแห่งปี ฉากงานแต่งงานในเรื่อง 
"Friend Zone" และรางวัลการันตี UNESCO Heritage Award 2018 อีกด้วย ที่พักของที่นี่มีเอกลักษณ์และมีสไตล์ 
ด้านนอกตัวอาคารปลูกต้นไม้จ าพวกไม้เลื้อยขึ้นปกคลุมอาคารทั้งหลัง บรรยากาศร่มรื่น สงบ เย็นสบาย นอกจากนี้
ยังมีคาเฟ่โรงบ่มให้บริการขนมหวานโฮมเมด กาแฟและชาหลากหลายสายพันธุ์พร้อมกับน้ าผลไม้ตามฤดูกาล (ไม่
รวมค่าเครื่องดื่มและเบเกอรี่)  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน (สอบถามกับเจ้าหน้าที่เพ่ือแนะน าร้านอาหาร)   
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บ่าย ดอยแม่โถ น้ันโก้จริงๆ ดีต่อใจสายกรีนยิ่งนักกับวิวธรรมชาติรอบทิศ ด้วยทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เขียวขจีอยู่บนยอด

ดอย มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงากระจายตัวอยู่ห่างๆ กัน ต้องที่นี่เลย "ทุ่งหญ้าสะวันนาดอยแม่โถ หรือ ดอยแม่โถ" เป็น
อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ มองไปทางไหนก็ดีต่อใจ หากเดินทางไปช่วงกรีนซีซั่นจะเห็นท้องฟ้าสีครามตัดกับ
ผืนหญ้าเขียวขจี บางครั้งจะมีเมฆฝนพัดผ่านมาท าให้เกิดความสวยงาม ถ่ายรูปเพลินๆ แบบไม่มีเบื่อเลยจริงๆ  
อลังการป่าสน "สวนสนบ่อแก้ว" อีกหน่ึงแลนด์มาร์คที่ส าคัญ ส าหรับสายถ่ายรูป ป่าในเมืองสถานีวนวิจัย
บ่อแก้ว เป็นพ้ืนที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ น าพันธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น 
ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และไต้หวัน เพ่ือทดลองหาพันธุ์ที่เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกน า เพ่ือปลูกบนป่าเสื่ อมโทรมบน
ดอยทางภาคเหนือ ต้นสนที่น ามาปลูกมีอายุกว่า 40 ปี จ านวนหลายพันต้น เรียงรายเป็นระเบียบบนลานโล่งเตียน 
แวะมาถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึก ความสวยงามของที่น่ี ได้รับฉายาว่า เกาะนามิเมืองไทย ไม่ต้องไป
ไกลถึงเกาหลี ภายในสวนมีถนนทอดผ่านน าเข้าสู่ดงสนสูงใหญ่ มีแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้า และเย็น เกิดเป็นภาพสุด
โรแมนติกท่ีหลายคนอดใจไม่ไหว ต้องแวะมาชื่นชมสักครั้ง  

 
 หากมีเวลา !!! แวะวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นวัดประจ าปีชวด(ปีหนู) และวัดคู่บ้านคู่เมืองของอ าเภอ

จอมทอง ตามประวัติเริ่มมีการก่อสร้างเมื่อปี จุลศักราชที่ ๘๑๓ (ปี พ.ศ. ๑๙๙๔) โดยสามีภรรยาคือ นายสร้อยและ
นางเม็ง ซึ่งเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ลงมือแผ้วถางพ้ืนที่บริเวณยอดดอยจอมทอง และปลูกสร้าง
ศาลาและก่อเจดีย์ไว้ พร้อมทั้งสร้างพระพุทธรูปไว้ ๒ องค์ ในปี พ.ศ. 2506 ได้รับพระราชทานยกฐานะวัดขึ้น เป็น
วัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร มาจนถึงปัจจุบัน ในพระวิหารหลวงของวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นสถานที่
ประดิษฐานของพระทักขิณโมลีธาตุ กล่าวได้ว่าพระทักขิณโมลีธาตุ เป็นมากกว่าพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่
องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้แก่ชาวจอมทองหากยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่ยึดเหนี่ยวให้  พุทศาสนิกชน ตั้งมั่น
ในศรัทธาสืบเนื่องมากว่า ๕๐๐ ปี  

เย็น เดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ (ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
จากนั้น น าท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก Novotel Chiangmai Nimman ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

 

วันที่สอง  อิสระเดินเล่นเชียงใหม่ (ไม่รวมค่าเดินทางไปสนามบิน หรือสถานขีนส่ง หรือสถานีรถไฟ) 
 

Cr. เพจ วดัเด่นสะหลีศรีเมืองแกน 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพัก ไม่เกิน 11โมง 

 
อิสระ ณ ONE Nimman แลนด์มาร์คใหม่ที่ต้องเช็คอิน ในย่านนิมมานเหมินท์ ตั้งอยู่ มีมุมถ่ายรูปเก ๋ไม่ว่าจะถ่าย
มุมไหนก็สวย เป็นแหล่งรวมร้านค้า ศิลปะ วัฒนธรรม และการผสมผสานสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปกับสไตล์ล้านนา
ได้อย่างลงตัว ภายในมีทั้งร้านอาหาร ร้านค้า ร้านกาแฟ แกลลอรี่แสดงผลงานศิลปะ และที่พลาดไม่ได้ คือ One 
Street Food Market เลือกซื้อชิมอาหารพ้ืนเมืองหลากหลายเรียกได้ว่าอ่ิมอร่อยครบ 

 เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ หรือสถานีขนส่งอาเขต หรือสถานีรถไฟ (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) 
...... น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจ 

--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ 

สิ่งที่ควรน าติดตัวไปด้วย - กล้องถ่ายรูป, เส้ือกันหนาว, อุปกรณ์กันแดด, หมวก, แว่นตา, รองเท้าสวมใส่สบาย
, ยาประจ าตัว 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย เพ่ือ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  
เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท  https://www.kaomailanna.com/ 
ONE Nimman https://www.facebook.com/onenimman 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  

 

 

https://www.kaomailanna.com/
https://www.facebook.com/onenimman
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการทอ่งเที่ยว 

เดินทางได้ทุกวัน เดือนเมษายน – กันยายน 2564 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถแดงท้องถิ่นเมืองเชียงใหม่ บริการน าเที่ยว 1 วัน 
2. ค่าท่ีพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2-3ท่าน) 
3. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
4. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุต่่ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ่าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท่า
ร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน หากแจ้งภายหลังการ
ช าระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน, รถไฟ, รถบัส) จาก.......ถึงเชียงใหม่  
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) หรือเช่าจักรยาน ค่ากิจกรรมผจญภัยต่างๆ  เป็นต้น 
3. ค่าทิปรถแดงท้องถิ่น (แล้วแต่ความพึงพอใจ)  
 
 

วิธีการจอง 
1. กรุณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผู้จอง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล์) ส่งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพ่ือยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด 

ลูกค้า 2-4 ท่าน 

ราคาท่านละ (บาท)  

ลูกค้า 5-7 ท่าน 

ราคาท่านละ (บาท)  

ลูกค้า 8-10 ท่าน 

ราคาท่านละ (บาท)  
พักเดี่ยว เพิ่ม 

2,999.- 2,299.- 1,999.- 1,200.- 
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3. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง
ธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รออยู่ การช าระไม่ครบ ถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ หรืออ่ืนๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้ 
2. ทางผู้จัดจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ       
1. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น  ซึ่งบริษัทฯ 
และผู้จัด จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  
สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางอ้อม  
3. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้
จัดก ากับ  
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง  ผู้เดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น ท้ังค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแล้ว เป็น
ต้น    
5.ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้
เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าชี้แจงของเจ้าหน้าที่ 
(ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง 
และปฏิเสธให้บริการ 
 



หนา้ 7 - Code JNL-N62-โปรแกรม เชียงใหม่ โคตรคูล 2 วนั 1 คืน EP3 เดินทางทุกวนั_เดือนเมษายน-กนัยายน64    

 
 


