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4 ดอยงาม @เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 

             
 
 
 
 
วันแรก    เชียงใหม่ - มอ่นแจ่ม - เฮือนโบราณ 60 – พระธาตดุอยค า – ดอยสเุทพ - ถนนคนเดิน  
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4  เคาเตอร์ D สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าท่ีคอยให้

การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระในการเดนิทาง 
07.55 น. เหิรฟ้าสูส่นามบนิเชียงใหม่ โดยสายการบนิไทยสไมล เท่ียวบนิท่ี  ระหวา่งทางบริการท่านด้วยWE102

อาหารวา่ง พร้อมเคร่ืองด่ืม 
 
 
 
 
 
09.15 น. ทา่นเดนิทางสูจ่ดุ Check In แหง่ใหม ่Sky walk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผท่ี่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิง

เขา ความยาวกวา่ 200 เมตร เป็นทางเดนิชมธรรมชาติ สองข้างทางประดบัด้วยดอกไม้เมืองหนาวสีสนั
สวยงาม ด้านลา่งมีทกุดอกไม้นานาชนิดตามฤดกูาล ท่านสามารถลงไปถ่ายรูปกบัทุง่ดอกไม้ได้อยา่ง
ใกล้ชิด สมควรแก่เวลานําคณะเดนิทางกลบัแวะ ร้านกาแฟไม้เฮือน ๖๐ ร้านกาแฟยอดนิยมร่มร่ืนท่ีมีสวน
ดอกไม้ ก่อนนําคณะเดนิทางตอ่ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

TOUR CODE : JG-NTH4-CTG 
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เที่ยง   อาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารปลาเผา ผักสด (1) 
บา่ย นําคณะออกเดินทางสู่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคํา สกัการะ

หลวงพ่อทนัใจ เป็นผู้ ท่ีนิยมและมีช่ือเสียงมากในเร่ืองของความศกัดิ์สิทธ์ิ จากการอธิษฐานขอพรโชคลาภ
ทัง้จากการค้า การงานหรือการเส่ียงโชคตา่ง ๆ ผู้ เดินทางมาขอพร บนบานแล้วประสบความสําเร็จและได้
เดนิทางกลบัมาถวายดอกมะลิเพ่ือแก้บน  

 

 

 

 

15.00 น. นําเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วดัคูบ้่านคู่เมืองเชียงใหม่ ไหว้ขอพร เช่ือกันว่าหากมาสกัการะและ
อธิษฐานจะมีแตค่วามสําเร็จสมหวงัดงัปรารถนา แคล้วคลาด ปลอดภยัผา่นอปุสรรคนานาไปได้ 

คํ่า    อาหารคํ่า ณ ร้านอาหารกาแล (2) หลังอาหารอิสระ ณ ถนนคนเดนิเชียงใหม่ตามอัธยาศัย 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ท่ีพัก 
เข้าท่ีพกั  ณ ที่พักเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ 4 ดาว / ระดับเดียวกัน 

  
 
 
 
 
 

วันท่ีสอง ดอยอ่างขาง –  สก้ีุยูนาน – ฮิโนกิแลนด์ – สวนอินทผาลัมโกหลัก - วัดบ้านเด่น 
เช้า  อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

08.00 น. นําท่านเดินทางขึน้สู่ ดอยอ่างขาง  ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ด้วยความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว
นานาชนิด ทําให้ตอ่มาสถานีเกษตรฯ จึงได้รับการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว เปิดให้นกัท่องเท่ียวสามารถ
เข้ามาเท่ียวชมภายในสถานีฯได้   ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพได้ตลอดทุกจดุ แต่จะมีจดุท่องเท่ียวหลกั 
คือ  สวนสมเด็จซึ่งตัง้อยู่ด้านหน้าทางเข้า ติดกนัคือโรงเรือนเพาะพนัธุ์กหุลาบ และเรือนดอกไม้ตัง้อยู่ตรงข้าม
สวนสมเด็จ  ถัดไปบริเวณใจกลางสถานี ฯ คือ สวน 80  สวนกุหลาบอังกฤษ และสโมสรอ่างขางซึ่งเป็น
ร้านอาหารและร้านกาแฟ  ไปจบโปรแกรมท่ีสวนบ๊วยและโรงเรือนรวบรวมพนัธุ์ผกัซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนบ๊วย ซึง้มี
จดุ Check In ท่ีสวยงามมากกวา่ 12 จดุ ท่ีไมค่วรพลาด 
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เที่ยง   อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบ้านดนิเล่าจาง เมนูพเิศษ..สุกียู้นนาน (4)  
บา่ย นําคณะ ชมอาณาจกัรไม้หอมแหง่แรกของไทย ฮโินกิแลนด์ ท่ีได้จําลองบรรยากาศสดุอลงัการจากญ่ีปุ่ น 

จดุเดน่สําคญั ๆ ด้านหน้าโครงการเป็นเสาโทริอิแบบเรียวบ ุด้านหน้าโครงการจะพบซุ้มประตโูคมแดงขนาด
ใหญ่ จําลองมาจาก วดัอาซากสุะ และไฮไลท์สดุ คือ ปราสาทฮโินกิ 4 ชัน้ ท่ีสร้างจากไม้สนฮิโนกิท่ีขึน้ช่ือ
วา่เป็นไม้ชัน้สงูและเป็นไม้ศกัดิส์ิทธ์ิของญ่ีปุ่ น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.30 น. จากนัน้นําชม สวนอินทผลัม บ้านโกหลัก ซึง่เป็นแหลง่ปลกูอินทผลมัท่ีแรกของประเทศไทยท่ีจดสิทธิบตัร 

ปลกูกว่า 750 ต้น ท่ีให้ผลผลิตคณุภาพ รสชาติอร่อย และแปรรูปให้เป็นนํา้อินทผลมัได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00 น. เดนิทางสู ่วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวดัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ เตม็ไปด้วยความวิจิตร-

ตระการตา อลงัการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยกุต์มลูคา่กวา่ 2,000 ล้านบาท    
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คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร (5)  

         เข้าท่ีพกั> ณ ที่ณ ที่พักโรงแรม เบลล์วิลล่า เชียงใหม่ 4 ดาว / ระดับเดียวกัน 

วันท่ีสาม ดอยอินทนนท์ – น ้าตกวชิระธาร -ห้วยตึงเฒ่า - วัดอุโมงค์  
เช้า  อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่ดอยอินทนนท์  เดมิมีช่ือวา่ “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของเทือกเขา

หิมาลยั มีความสงู 2,565 เมตร สมัผสัยอดดอยท่ีสงูท่ีสดุในประเทศไทย ให้ทา่นได้สมัผสัสายหมอก สมัผสั

เส้นทางศกึษาธรรมชาต ิ สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ ชม สถานีเรดาห์ นําท่านเดนิ  ชมต้นกุหลาบ

พันปี  (ออกดอกประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ )ตามเส้นทางเดินท่ีร่มร่ืน  ชมป่าดกึดาํบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสือ้ และ

พืชคลมุดนิตา่ง ๆ อาทิ มอส ไรเคน่ เดนิทางสู ่พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  

มองเห็นทิวทศัน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม    

 

 

 

 

 

เที่ยง   อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารโครงการหลวง (4)  

บา่ย นําทา่นชม นํา้ตกวชิระธาร นํา้ตกท่ีมีความสวยงาม และอยูไ่มไ่กล 
และให้ทา่นได้ซือ้ของฝากจากชาวเขา แล้วเดินทางกลบัสู่เชียงใหม่
ระหว่างทาง แวะร้านกาแฟจังเกิล้ เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย  
ร้านกาแฟอาหารและเคร่ืองดื่มสดุฮิต วิวหลกัล้าน  

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ จดุ Check In อีก 1 แห่ง ณ ห้วยตึงเฒ่า อิสระสมัผสับรรยากาศสดูโอโซนให้เต็มปอด 
ไฮไลท์ ท่ีนี ้คือ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และเพื่อน ๆ รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวท่ีมีภูเขาโอบ
ล้อมไว้ ท่ีน่ียังมีแลนด์มาร์คคล้าย ๆ สะพานซูตองเป้ ท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทอดยาวเหนือท้องทุ่งไปยัง
กระทอ่มท่ีอยูป่ลายนาด้วยระยะทางกวา่ 100 เมตร  
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17.00 น. นําทา่นชม วัดอุโมงค์ หรือ สวนพทุธธรรม โบราณสถานท่ี
อยูคู่เ่มืองเชียงใหมม่ากกวา่ 700 ปี สร้างขึน้ในสมยัพญามงั
ราย ตอ่มาพญากือนาทรงสร้างอโุมงค์ขึน้เพ่ือให้พระมหา
เถระจนัทร์ใช้เป็นท่ีวิปัสสานากรรมฐาน กําแพงภายในและ
ใต้พระเจดีย์ศลิปะพทุธแบบลงักาวงศ์เป็นอโุมงค์หลายช่อง
ทางเดนิทะลกุนัได้ ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีความ
เก่าแก่อยูภ่ายในอโุมงค์จากนัน้เดนิทางสู ่ 

18.30 น.  ท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซือ้ของฝาก สินค้าอาหารพืน้เมืองขึน้ช่ือ เช่น ไส้อัว่ แหนม นํา้พริกหนุ่ม แคปหม ู
อ่ืน ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนําคณะสง่จดุนดัพบ.. 

 
 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการได้ตามความเหมาะสม โดยโดยคาํนึงถงึ

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาํคัญ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย 
หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่นการนัด

หยุดงานภัยธรรมชาต ิและการจลาจลต่าง ๆ 
 

 

 

วันเดนิทาง แถวที่ 1 หลังคนขับ แถวที่ 2 แถวกลาง แถวหลังสุด 

19 - 21  พฤศจกิายน 2563 11,990. บาท 11,790. บาท 11,490. บาท 

28 - 33   พฤศจกิายน 2563 12,490. บาท 12,290. บาท 11,990. บาท 

5 - 7  ธนัวาคม 2563 13,990. บาท 13,790. บาท 13,490. บาท 

13 - 12  ธนัวาคม 2563 13,990. บาท 13,790. บาท 13,490. บาท 

11 - 13  ธนัวาคม 2563 13,990. บาท 13,790. บาท 13,490. บาท 

19 - 21  ธนัวาคม 2563 11,490. บาท 11,290. บาท 10,990. บาท 

26 - 28  ธนัวาคม 2563 13,490. บาท 13,290. บาท 12,990. บาท 

33  ธนัวาคม 63 – 1 มกราคม 64 15,990. บาท 15,790. บาท 15,490. บาท 

31  ธนัวาคม 63 – 2 มกราคม 64 15,990. บาท 15,790. บาท 15,490. บาท 

1  - 3 มกราคม 2564 14,990. บาท 14,790. บาท 14,490. บาท 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิสายการไทยสไมล์ พร้อมนํา้หนัก 20 ก.ก 

 คา่ รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดนิทาง 

 คา่ท่ีพกัเบลล์วิลลา่เชียงใหม ่ระดบั 4 ดาว จํานวน 2 คืน)ห้องละ 2 ทา่น( 

 คา่ธรรมเนียมอทุยาน และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่อาหารเลิศรส จํานวน 8 มือ้  

 คา่ไกด์ท้องถ่ินนําเท่ียว  

 คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอ่ทา่น  )ตามเง่ือนไขกรมธรรม์( 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

  คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆอาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

  ทิปไกด์และคนขบั ทา่นละ 300 บาทตอ่ทริป  

**ค่าทปิไกด์และค่าคนขับรถ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง** 
เงื่อนไขการจอง - 

- มัดจาํ 4,000 บาท/ท่าน ยกเว้นวันหยุดต่อเน่ืองมัดจํา 6,000  บาท 
- ส่วนที่เหลือชาํระก่อนวันเดนิทาง 5 วัน  
- กรณีที่มีการจองตํ่ากว่า 6 คน  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมนีโ้ดยจะคืนเงินท่ีลกูค้าได้ชําระไว้แล้วทัง้หมด 

การยกเลิก 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคดิคา่ธรรมเนียม หากมีการยกเลิกและเปล่ียนแปลงตา่งๆ จากทา่นดงัตอ่ไปนี ้
 คา่ธรรมเนียม 50% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 30 วนั ก่อนการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียม 70% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 21 วนั ก่อนการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียม 100% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง 

 หรือแตล่ะแหง่อาจมีข้อกําหนดท่ีแตกตา่งกนั กรุณาเช็คอีกครัง้ 
ตั๋วเคร่ืองบิน : จะมีข้อกําหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแตล่ะสายการบนิ 
หมายเหตุ :  บริษัท อบาคสัทราเวิลเซอร์วิส จํากดั )ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดันําเท่ียว
เพ่ือจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร และพาหนะเดนิทาง เชน่เคร่ืองบนิ , รถ , เรือ ฯลฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายในการเดนิทาง 
บริษัทฯ ไมส่ามารถท่ีจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัเกิดจากอนัเกิดจาการนดัหยดุงาน ความล่าช้าของ พาหนะเดนิทาง อบุตัเิหต ุภยั
ธรรมชาตแิละอ่ืนๆ ระหวา่งการทอ่งเท่ียวทัง้ภายในและตา่งประเทศ   

บริษัทฯ จะทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องคา่ชดใช้จากสายการบนิ โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เม่ือเกิดการ
สญูหยของสมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตไ่มรั่บผิดชอบตอ่การสญูเสียดงักลา่ว 

 
 

ส ำรองทีน่ ัง่ไดท้ ี ่
บรษิทั อบำคสั ทรำเวลิ เซอรว์สิ จ ำกดั 

โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) มอืถอื 081-816-5150 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทัวร)์, 0-2931-0078 (แผนกตัว๋) 
E-MAIL : abacus@goholidaynow.com 

FB : Abacus Travel Service LINE : @abacustravel 
 

mailto:abacus@goholidaynow.com

