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 (แพ็กเกจเดินทางไดต้ั้งแต่ 2 ท่านขึ้ นไป !!) 

ก าหนดการเดินทาง: มีนาคม - พฤษภาคม 64 
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วนัแรก สนามบินเชียงใหม่ –อาณาจักรฮิโนกิแลนด ์(Hinoki land) – ขอพรวดับา้นเด่น 

พาท่านไปสมัผสัชีวิต Slow life @ Stay Wild & Cafe อ.แม่แตง 

......น.  เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว..... 

น าท่านเดินทางสู่ “ฮิโนกิแลนด”์ (Hinoki land) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ และใหญ่ที่สดุของ อ.

ไชยปราการ เป็นการสร้างจ าลองเมืองส าคัญต่างๆของญี่ปุ่นไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปให้

หายคิดถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในมีการจ าลองสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต จากญี่ ปุ่น มีทั้ง  4 จุด

หลักๆ ดังนี้  
 

-  เสาโทริอิแบบเรียวบุ (จ าลองมาจากเสาโทริอิกลางน า้ แห่งศาลเจ้าอิทสคึุมิชะ) 

-  ซุ้มประตูโคมแดง (จ าลองมาจากซุ้มประตูคามินาริมง วัดอาซากุสะ) 

-  อุโมงค์เสาโทริอิ (จ าลองจากอุโมงค์เสาศาลเจ้า ฟูชิมิอินาริ) 

-  ปราสาทฮิโนกิ 4 ชั้น (แรงบันดาลใจมาจากปราสาทคินคาคุจิ หรือปราสาททอง) 
 

 

 

 

นอกจากนี้  ยังมีบริการให่เช่าชุดกิโมโน ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ตามฤดูกาล และภายในยังมี

ร้านอาหารญี่ปุ่นเกรดพรีเมี่ยม ไอศกรีมนมสดและชา

เขียว สูตรจากฮอกไกโด  หรือจะชานมไข่มุกที่เหมาะ

ส าหรับสายหวานให้ทานกันอีกด้วย  จากนั้นน าท่านไป

ไหว้พระขอพรก่อนกลับ “วดับา้นเด่น” ตั้งอยู่ในอ.แม่

แตง จ.เชียงใหม่ ที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีภมูิทศันท์ี่

สวยงาม และด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน

ระหว่างศิลปะไทยและล้านนาท าให้วัดมีความใหญ่โต

และสวยงามเป็นอย่างมาก   
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จากนั้นน าท่านไปถ่ายรูปกับร้านคาเฟ่น่ารักๆอีกแห่ง “Stay Wild & Café ” เป็นคาเฟ่ที่อยู่ติด

ริมน า้ การตกแต่งที่เรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติแต่ ดูแล้วสวยสะดุดตา แนวโขดหินก้อนใหญ่ที่

วางสลับกันไปมามองแล้วเพลินตา สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง จิบกาแฟ ทาน

อาหารอร่อยๆ มองสายน า้ไหล ท่านจะได้สมัผัสบรรยากาศแบบชิลล์ๆ   

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั สเตย ์ไวลด์ ( Stay Wild & Café  ) รีสอรท์ท่ามกลางธรรมชาติ ใหท่้าน

ไดเ้พลิดเพลินกบัการล่องแก่ง หรือ ชมวิวธรรมชาติท่ีโอบลอ้มตวัเรา ไดสู้ดโอโซนบริสุทธ์ิ 

ใครท่ีอยากชารต์แบตใหก้บัตวัเองตอ้งไม่พลาดเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ :  **หอ้งพดัลม ไม่มีแอร ์ไม่มีตูเ้ย็น มีหอ้งน ้าส่วนตวั และระเบียงส่วนตวั ** 

• พดัลมและแสงสว่างในหอ้งนอน ใชไ้ดต้ลอดทั้งคืน ( พดัลม แสงสว่างใชก้บัแบตเตอรี่ ) 

• สญัญาณโทรศพัท ์AIS ใชไ้ดโ้ซนรา้นอาหาร ตวับา้นพกัสญัญาณจะไม่ถึง 

• Wifi มีโซนเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 
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วนัที่สอง ชมความงดงามแดนเทวดา อ. แม่แตง – โป่งแยง ซิปไลนแ์อนดจ์ังเกิ้ ล โค

สเตอร ์- ชมทุ่งดอกไม ้และ ทะเลสาป @ ม่อนจ๊อด (MON JODD)  

ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินววัลาย ( มีทุกวนัเสาร ์) - เขา้ที่พกั 
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านไปชม “แดนเทวดา” ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ อ.แม่แตง จ.

เชียงใหม่  พื้นที่กว่า 9 ไร่ ( ค่าเข้าชมคนละ 60 บาท ) มีมุมถ่ายรูปมากมาย มีสวนดอกไม้ที่

อยู่ด้านหน้าน ้าตกเป็นแปลงดอกมากาเร็ต เดินอ้อมไปหลังน ้าตกอารมณ์จะเป็นสวนและ

ร้านอาหารสไตล์ญี่ ปุ่น มีล าธารไหลผ่าน และมีพร็อพทางเดินไม้และสะพานให้ถ่ายภาพ               

บนน า้ตกใหญ่มีช่องให้ขึ้นไปโผล่หน้ามาถ่ายรูปได้ ส าหรับใครที่อยากมองหรือถ่ายรูปจากมุม

สงู Sky Walk เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่อยากให้พลาด สวนแห่งนี้  แบ่งเป็น 4 โซน 

โซน 1 คือร้านกาแฟ โซน 2 เป็นสวนดอกไม้หน้าน า้ตก โซน 3 เป็นสวนญี่ปุ่นอยู่หลังน า้ตก  

โซน 4 จ าลองตลาดเก่าของแม่แตง มีสนิค้าโอทอ็ปจ าหน่าย 
 

เท่ียง   อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์

จังเก้ิลโคสเตอร”์ ตั้งอยู่ที่ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

เครื่องเล่นไฮไลท์ที่ควรเล่น อาทิ Jungle Bike เครื่องนี้

เ ป็นการป่ันจักรยานบนเชือกสลิง / Giant Swing / 

Jungle Coaster โดยสามารถซ้ือได้ทั้งตั๋วแบบรวมหรือจะ

แยกเล่นตามความชอบก็ได้ นอกจากจะมีเครื่องเล่น

มันส์ๆ ให้สนุกแล้ว ที่นี่ ยั งมีคาเฟ่  Jungle De Cafe 

ให้บริการ คาเฟ่นี้ อยู่ติดริมน า้ตกเล็กๆ บอกเลยว่ามีมุม

ให้ถ่ายรูปสวยๆ เพียบ ให้ท่านได้สนุกสนานและพักผ่อน

อย่างเตม็ที่ (ราคานี้ ไม่รวมค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ 

เครื่องเล่นทุกชนิด)  

 



                  ตลาดทวัร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์   http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com               หน้า 5 จาก 11 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน  

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ "ม่อนจ๊อด" (MON JODD) อยู่ที่อ.แม่ริม โป่งแยง ใกล้ๆทางขึ้น

ม่อนแจ่ม มีที่จอดรถสะดวกกว้างขวาง ใครมาเชียงใหม่ ต้องไม่พลาดมาเช็คอินและเที่ยว

ถ่ายรูป ภายในมีต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามร่มรื่น ภเูขาที่ล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมดเกือบ 360 องศา    

ที่พีคมากคือ "ทะเลสาบน า้แร่" เป็น Lake ใจกลางม่อนจ๊อด คือทะเลสาบน า้แร่อันงดงามใหญ่

เกือบ 10 ไร่ ที่ม่อนจ๊อด ทั้งท่าจอดเรือใบแบบยุโรป เรือใบ HANS Christian 43 และเรือวิน

เทจอีกหลายล า ที่ให้นักท่องเที่ยวลงไปนั่งถ่ายรูปและยังมีทุ่งดอกไม้ที่ผลัดเปล่ียนกันเบ่งบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวันและยังมี รถอเมริกัน ทั้งกะบะ ทั้งเปิดประทุน ระหว่างทางกม็ี

รถวินเทจมากกว่า 10 คัน จอดเรียงราย ให้ถ่ายรูปอีกเพียบ  ใกล้ๆ กันยังมี CACTUS สวน

กระบองเพชรสดุวินเทจ ภายในยังมีร้าน di BOSCO coffee คาเฟ่ชื่อดังของเชียงใหม่ ที่มีครบ

ทั้งกาแฟ  เครื่องดื่มและมี Street Food กับ Food Truck ที่มีให้เลือกทานแบบอลังการร่วม 

20 คันทุกวันตั้งแต่เช้าจนค ่า   
   

หมายเหตุ : ม่อนจ๊อด จะเปิดใหเ้ขา้ชมถึง 31 มีนาคม 64 น้ีเท่านั้น  

 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปยัง “ถนนคนเดินววัลาย” ( ซ่ึงจะมีทุกวันเสาร์ ) เป็นถนนคนเดิน

ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง ที่ถนนคนเดินนี้  ระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร ท าให้ทั้งคนเชียงใหม่ 

และ นักท่องเที่ยว นิยมมาเดินช้อปป้ิงที่ถนนแห่งนี้  ภายในถนนคนเดินวัวลาย  ท่านจะเจอกับ

ร้านขายของมากมาย ทั้งของกินของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก โดยของที่น ามาขายส่วนมากจะ

เป็นของท้องถ่ิน OTOP ในจังหวัดภาคเหนือ ราคาขายกไ็ม่แพง ถนนคนเดินวัวลายจะเริ่มเปิด

ตอนประมาณ 17.00 น และจะปิดประมาณ 22.00 น.  
 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั   
 

 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ( โรงแรมตามแพ็กเกจท่ีลูกคา้เลือก )  
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วนัที่สาม ถ่ายรูปชิคๆ กบัประตูท่าแพ –วดัหลวงพ่อทนัใจ - พระธาตุดอยสุเทพ  

                สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ 
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2)   

 

  

จากนั้นน าท่านไปถ่ายรูปสวยๆ “ประตูท่าแพ” หรือชื่อเดิมว่าประตูเชียงเรือก เป็นประตูทาง

ทิศตะวันออกของเมืองชั้นในเดิมทีประตูท่าแพเป็นประตู 2 ชั้น วางต าแหน่งเยื้ องกันดัง

ปรากฏในแผนที่เมืองนครเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2436 ปัจจุบันเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ และ

กรมศิลปากรได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2528 ด้านหน้าจะมีลานกว้างส าหรับการ

ออกมาจัดกิจกรรม หรือเป็นแหล่งรวมตัวของผู้คน ท าให้ประตูท่าแพนักท่องเที่ยวนิยมแวะ

เวียนมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยศิลปะความงดงามของก าแพงเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

วดัพระธาตุดอยค า ( หลวงพ่อทนัใจ ) เป็น

วัดที่มีชื่อเสยีงด้านการขอพร บนบาน และเป็น

วัดที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่

กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยค า ด้านหลัง

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมือง

ประมาณ 15 กิโลเมตร บนวัดพระธาตุดอยค า 

มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบ

เมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยามค ่าคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยค าจะ

เหน็องค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก   
 

เท่ียง   อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความส าคัญมากที่สุดของจังหวัด

เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่มักจะมา
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เที่ยวชม และไหว้พระเพื่อเป็นสริิมงคล ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสนฐานสงูย่อมุมระฆังทรง

แปดเหล่ียมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น อายุมากกว่า 500 ปี ทางขึ้นไปยังวัดต้องเดินผ่านบันได

นาคกว่า 300 ขึ้น หรือจะขึ้นไปโดยรถรางไฟฟ้ากไ็ด้ เมื่อถึงวัดแล้วจะต้องถอดรองเท้าไว้

จากนั้นถึงเข้าไปยังตัววัดด้านในได้ ด้านในของวัดมีเจดีย์ตั้งอยู่ตรงกลางเดินได้โดยรอบ 

นักท่องเที่ยวมักจะไหว้พระและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
 

 

 

 

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั   
 

 

จากนั้นน าท่านไป “แวะซ้ือของฝาก @ตลาดวโรรส” ให้ทา่นเลือกซ้ือของฝาก อาท ิแคปหมู 

น า้พริกอ่อง แหนมหมู  ขนมไทย ผลไม้อบแห้งต่างๆ ชา และ เมลด็กาแฟ ฯลฯ  
 

ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินเชียงใหม่ เพื่อท าการเชค็อินตั๋วเครื่องบิน 
 

 

...... น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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

 

** กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจอง                               

ราคานี้ ยงัไม่รวม ในส่วนค่าทิปคนขบัรถ / ตัว๋เคร่ืองบิน /ค่าบตัรเขา้ชม

สถานท่ีเที่ยวต่างๆ / ค่าอาหารมื้ ออิสระต่างๆ  
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อตัราค่าแพ็กเกจทวัร ์(ข้ึนอยู่กบัโรงแรมที่ลูกคา้เลือก และจ านวนผูเ้ดินทาง)  

 

 

➢ โรงแรมเดอะคอร ์(The Core St. by Stay Now) ใกลม้หาวิทยาลยัเชียงใหม่ (แหล่งชอ้ปป้ิง) 

 

 

➢ แนป อิน เชียงใหม่ โฮเทล (Nap In Chiang Mai Hotel) ใกลไ้นซ์บารซ่์า 

 

 

 

 

 

 

Room type จ านวน ราคา  

Deluxe Room 2-3 ท่าน 7,299 

Deluxe Room 4-5 ท่าน 5,499 

Deluxe Room 6-7 ท่าน 4,499 

Deluxe Room 8 ท่าน 3,999 

Room type จ านวน ราคา  

Superior Room  2-3 ท่าน 7,299 

Superior Room  4-5 ท่าน 5,499 

Superior Room  6-7 ท่าน 4,499 

Superior Room  8 ท่าน 3,999 
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➢  โรงแรมแอท พิงคน์คร หว้ยแกว้ (At Pingnakorn Huaykaew Hotel)  

 
 

 

อตัรานี้ รวม 

✓ คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป ) 

✓ ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง + พร้อมอาหารเช้า 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์  

✓ ค่าทิปคนขบัรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน  

✓ ค่าบัตรเข้าชมสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ  

✓ ไกด์น าเที่ยว 

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

✓ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

Room type จ านวน ราคา  

Superior Room  2-3 ท่าน 7,299 

Superior Room  4-5 ท่าน 5,499 

Superior Room  6-7 ท่าน 4,499 

Superior Room  8 ท่าน 3,999 
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✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพก็เกจ 

✓ ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 
 

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก 

1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้ นไป ซ่ึงอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจ านวนลูกค้า และ

โรงแรมที่ลูกค้าเลือก 

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดขึ้ น อาท ิค่ามัดจ ารถ 

ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอ่ืนๆ    

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

อาท ิค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลื่อนการเดินทาง ตอ้งแจ้งล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

เล่ือนการเดินทางได้ 

การช าระเงิน 

** กรุณาช าระค่าทวัรท์ั้งหมด ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง ** 

กรณีทางลูกคา้ใหบ้ริษทัฯ จองตัว๋ใหด้ว้ย ตอ้งช าระค่าทวัรท์ั้งหมด ภายใน 4 ชัว่โมง เนือ่งจาก

เป็นตัว๋เดี่ยว หากช าระล่าชา้ราคาตัว๋อาจปรบัข้ึน หรือที่น ัง่เต็มได ้ 

หมายเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้ จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
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 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


