
การท่องเที่ยวเชิงการแพทยแ์ละสุขภาพ
โปรแกรม เที่ยวเชียงใหม่ 3 วนั 2 คนื เยอืนถ่ินลา้นนาพาชม กญั

วนัแรก

09.00 น. รบัคณะจากโรงแรมหรอืท่าอากาศยานเชยีงใหม่

10.00 น. นาํท่านชม “ วดัอโุมงค ์ (สวนพทุธธรรม) ” เป็นสถานทีท่่องเทีย่วสวยงามแปลกตาของ

เชยีงใหมภ่ายในวดั ยงัพบร่องรอยของจติรกรรมฝาผนงัอายุกวา่ 500 ปี ทีย่งัคงหลงเหลอื

บนเพดานโคง้ในอโุมงคบ์างสว่น

11.30 น. อาหารกลางวนัทีร่า้น

บา่ย นําท่านสู่วดัพระธาตุดอยคํา หรือ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดัที่สาํคญัของจงัหวดัเชียงใหม่

อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ต ัง้อยู่บริเวณดอยคาํดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ท่านสามารถ

ชมววิแบบพาโนรามารอบเมอืงเชียงใหม่ ใหท่้านไดก้ราบหลวงพ่อทนัใจ ซึ่งสรา้งขึ้นในรชัสมยั

พญากอืนา กษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรลา้นนา ปจัจบุนัมชีื่อเสยีงอย่างมากในเรื่องของความศกัดิ์สทิธิ์

หลายต่อหลายครัง้ทีม่ผูีเ้ดนิทางมาขอพรบนบาน แลว้ประสบความสาํเร็จ

นําชมอทุยานหลวงราชพฤกษท์ีม่สีิง่ปลูกสรา้ง และดอกไมน้านาพนัธุต์ ัง้อยู่ในพื้นทีก่ว่า 468 ไร่

เช่น หอคาํหลวง, สวนองคก์รเฉลมิพระเกยีรต,ิ สวนนานาชาติ เป็นตน้



17.00 น. อาหารคํา่ทีร่า้น

18.30 น. นําท่านเขา้ชมเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี ชมสวนสตัวก์ลางคนืระดบัโลก พรอ้มชมการแสดงของ

บรรดาเหลา่สตัวต่์าง ๆ และการแสดงนํา้พเุตน้ระบาํ

21.00 น. นาํเขา้พกัทีโ่รงแรม

วนัที่สอง

08.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพ่กั

09.00 น. นําเดินทางสูศู่นยว์จิยัพฒันาพชืกญัชงสายพนัธุต่์างประเทศและการเลี้ยงผึ้งในแปลงปลูกกญัชง

ณ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ อ.พรา้ว รบัฟงัการบรรยาย การนาํผึ้งไปใชร้ะหวา่งปลูกกญัชงผสมเกสร

ทางธรรมชาติ

12.00 น. อาหารกลางวนั มื้อพเิศษ ลิ้มรสกบัเมนูชวนยิ้ม ชมิกญัชา

บา่ย นําเขา้ชมการเลี้ยงผ้ึงในแปลงปลูกกญัชง ซึ่งเป็นการเลี้ยงผึ้งแบบผสมผสานใหไ้ดม้าตรฐาน

สาํหรบัจาํหน่ายหรือแจกสาํหรบัการส่งเสริมเกษตรกร การใชป้ระโยชน์ดา้นอุตสาหกรรม

เชิงพาณิชยแ์ละใหเ้หมาะสมกบัการนําไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ทางการแพทยแ์ผนไทย

นอกจากนี้ยงัไดพ้บหมอกญัชา ที่จะมาใหค้วามรูแ้ละใหค้าํปรึกษาดา้นกญัชาในทางการแพทย์

หลงัจากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสูต่วัเมอืง



18.00 น. อาหารคํา่ทีร่า้น

นาํเขา้พกัทีโ่รงแรม

วนัที่สาม

08.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม

09.00 น. นําท่านชมวดัศรสีพุรรณ เป็นวดัเก่าแก่และมชีื่อเสยีงจากการสรา้งอโุบสถเงนิหลงัแรกของ

โลกเนื่องจากตวัวดัต ัง้อยู่ในย่านววัลาย ซึง่เป็นย่านทาํเครื่องเงนิ ขึ้นชื่อของจงัหวดัเชยีงใหม่

เหลา่ช่างทาํเครื่องเงนิจงึไดร่้วมกนัสรา้งอโุบสถเพือ่ใหเ้ป็นพทุธบูชา

นําท่านเยี่ยมชมแหล่งเครื่องเงนิ ชมุชนววัลาย เป็นชมุชนวฒันธรรมย่านการคา้ทีม่คีวามสาํคญั

ทางประวตัิศาสตรข์องเมอืงเชียงใหม่ การทาํเครื่องเงนิเป็นท ัง้งานช่าง และงานศิลป์ที่จะตอ้ง

อาศยัความปราณีตและความละเอยีดอ่อน

12.00 น. อาหารกลางวนัทีร่า้น

บา่ย นําท่านซื้ อของฝากที่ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง เป็นตลาดสาํหรบัการซื้อของกินของฝาก

ยอดนิยมของบรรดานกัท่องเทีย่ว เนื่องจากมผีลติภณัฑแ์ละสนิคา้ทีห่ลากหลาย มคีุณภาพและ

ราคาถูก โดยเฉพาะของกนิขึ้นชื่ออย่างไสอ้ ัว่ นํา้พริก แคปหมู และยงัเป็นตลาดเก่าแก่ทีม่คีวาม

เป็นมากวา่รอ้ยปี

จากนัน้นาํเดนิทางสูส่นามบนิ หรอืสง่โรงแรมทีพ่กั



แพก็เกจน้ีรวม

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม

 ค่ายานพาหนะตลอดการเดนิทาง

 ค่าทปิไกดน์าํเทีย่วและพนกังานขบัรถ

 ค่าเขา้ชมตามสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม

 ค่าบรกิารหอ้งพกั 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ (หอ้งละ 2 ท่าน)

 นํา้ดืม่ หนา้กากอนามยั พรอ้มเจลแอลกอฮอล์ ตลอดการเดนิทาง

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางสูงสุดไมเ่กนิ 3,000,000 บาท

(*เงือ่นไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ต่างๆ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมต์ามที่บรษิทักาํหนด)

แพก็เกจทวัรไ์ม่รวม

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิภายในประเทศและระหวา่งประเทศ

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ๆ นอกเหนือจากระบใุนโปรแกรม

 เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ เครื่องดืม่ และอาหารอืน่ ๆ นอกเหนือจากแพก็เกจ

แพก็เกจเที่ยว 3 วนั 2 คนื ราคา / ท่าน

เดินทางขัน้ตํา่ 8 ท่าน โดยรถตู ้ 9,500.00

*** เพือ่ความปลอดภยั สตรมีีครรภแ์ละเด็กอายตุํา่กว่า 1 ขวบ ไม่สามารถเดินทางร่วมแพก็เกจทวัรน้ี์ได ้ ***



เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของแพก็เกจทวัร ์

เมื่อท่านตกลงที่จะเดินทางตามเสน้ทางโปรแกรมที่ท่านไดศึ้กษารายละเอยีดการเดินทาง

และเงือ่นไขการบรกิารแลว้ เพือ่เป็นการยนืยนัการเดินทาง โปรดสาํรองการเดินทางโดยมีรายละเอยีดดงัน้ี

1. กรณีตกลงทีจ่ะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั บรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็เงนิค่าบรกิาร 50% หรอืเตม็จาํนวน

2. บรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็เงนิค่ามดัจาํ 50% ของราคาแพก็เกจทวัรท์ ัง้หมด ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีจ่อง

3. กรณีตกลงที่จะเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั บริษทัฯ ขอเรียกเก็บเงนิค่าบริการเต็มจาํนวนโดยโอนเขา้บญัชี

ธนาคารตามทีร่ะบไุวใ้นใบ INVOICE

4. หากท่านไม่ชาํระเงนิส่วนที่เหลอืตามเวลาที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทาง โดยไม่มี

เงือ่นไขและขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจาํ

5. หากท่านออกเดินทางกบัคณะไปแลว้ หากท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ์ บรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืค่าบรกิารบางสว่นหรอืท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ

6. หากเกดิปญัหาทางภยัธรรมชาติ สงคราม จราจล มคีาํส ัง่จากทางการ การยกเลกิการใหบ้รกิาร ทีพ่กัสถานที่

ต่าง ๆ หรือเหตอุื่นใดทีบ่ริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยบริษทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั

ของนกัท่องเทีย่วเป็นสาํคญั

7. การยกเลกิการเดนิทาง

 ยกเลกิการเดนิทาง 7 วนั ก่อนวนัเดนิทาง เรยีกเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์

 ยกเลกิการเดนิทางก่อน 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง เรยีกเก็บค่าใชจ่้าย 30% ของราคาทวัร์

 ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่ามดัจาํและค่าโปรแกรมทวัรท์ ัง้หมด

 ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วนหรือท ัง้หมด

ไมว่า่กรณีใด ๆ


