
เชียงใหม่ สายบญุ 3 วนั 2 คืน
เสริมสิริมงคลไหว้พระ 7 วดัดงั อิ่มบญุรบัความเฮงตลอดปี

ขอพรองคเ์ทพเจ้าแห่งความสาํเรจ็พระพิฆเนศ หน่ึงเดียวในเมืองไทย

รหสัทวัร ์ : JNL-N38 (ไม่รวมต ัว๋)



 4 ท่านเดินทางได้ เสริมสิริมงคล ไหว้พระ 7 วดัดงั

1. วดัผาลาด

2. วดัอุโมงค์

3. วดัป่าดาราภริมย์

4. วดัพระธาตุดอยคาํ

5. วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน

6. วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร

7. วดัพระธาตุดอยสเุทพราชวรวหิาร

 ผาชอ่

 บา้นขา้งวดั

 เก๊าไมล้า้นนา

 ONE Nimman

 คาเฟ่โรงบม่ยาสบูเก่า

 พพิธิภณัฑพ์ระพฆิเนศ

 อนุสาวรยีค์รบูาศรวีชิยั

 สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์

วนัแรก เชียงใหม่ - วดัพระธาตศุรีจอมทองวรวิหาร - ผาช่อ

พิพิธภณัฑพ์ระพิฆเนศ - เกา๊ไม้ล ้านนา

คาเฟ่โรงบม่ยาสบูเก่า - วดัพระธาตดุอยคาํ

เชา้ เจา้หน้าทีข่องบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัคณะ ทีส่นามบนินานาชาตเิชยีงใหม่ หรอืสถานีขนส่งอาเขต

หรอืสถานีรถไฟ โดยรถตูป้รบัอากาศ

รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นโจ๊กตน้พยอม (ทา่นละ 1 ชาม + น้ํา 1 แกว้)



พาท่านเดินทางสู่ ว ัดพร ะธ าต ุศ รีจ อ มทอ งวร วิหาร เ ป็นวัดประจําปีชวด (ปีหนู) และ

วัดคู่บ้านคู่ เมืองของอําเภอจอมทอง ตามประวัติเริ่มมีการก่อสร้างเมื่อปี จุลศักราชที่ ๘๑๓

(ปี พ.ศ. ๑๙๙๔) โดยสามภีรรยาคอื นายสรอ้ยและนางเมง็ ซึง่เป็นผูเ้ลือ่มใสศรทัธาในพระพทุธศาสนา

ได้ลงมอืแผว้ถางพื้นที่บรเิวณยอดดอยจอมทอง และปลูกสรา้งศาลาและก่อเจดยี์ไว้ พรอ้มทัง้สรา้ง

พระพุทธรูปไว้ ๒ องค์ ในปี พ.ศ. 2506 ได้รบัพระราชทานยกฐานะวดัขึน้ เป็นวดัพระอารามหลวง

ชัน้ตรี ชนิดวรวหิาร มาจนถึงปัจจุบนั ในพระวหิารหลวงของวดัพระธาตุศรจีอมทอง เป็นสถานที่

ประดษิฐานของพระทกัขณิโมลธีาตุ กล่าวไดว้่าพระทกัขณิโมลธีาตุ เป็นมากกว่าพระบรมสารรีกิธาตุ

อันศักดิส์ ิทธิท์ี่องค์ส ัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้แก่ชาวจอมทองหากยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์

ทีย่ดึเหน่ียวใหพ้ทุศาสนิกชน ตัง้มัน่ในศรทัธาสบืเนื่องมากว่า ๕๐๐ ปี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขา้วซอยกะโหลง้

บ่าย พาทา่นเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติแม่วาง ชมผาช่อ ประตมิากรรมธรรมชาตทิีง่ดงาม เป็นหน้าผา

สูงชนั สูงประมาณ 30 เมตร มคีวามโดดเด่น สวยงาม และแปลกตา เกดิจากการเปลีย่นแปลงทาง

ธรณีวทิยาชัน้ของตะกอน หนิกรวด และหนิทราย ทีว่างตวัเป็นชัน้สลบักนัซึง่มคีณุสมบตัคิงทนต่อการ

สกึกร่อนต่างกนัเมื่อถูกน้ํากดัเซาะชะล้างหน้าดนิทําให้เกดิเป็นหน้าผาและแท่งเสาดนิที่มลีวดลาย

สวยงาม

เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์พระพิฆเนศ องค์เทพเจา้แห่งความสําเรจ็ หน่ึงเดยีวในเมอืงไทยทีร่วบรวม

ศิลปวตัถุและเทวปฏิมากรรมเกี่ยวกบัพระพฆิเนศ ผู้เป็นเทพแห่งความสําเร็จในปางต่าง ๆ กว่า

1,000 องค์ ที่แห่งน้ีเกิดขึ้นโดยคุณปัณฑร ทีรคานนท์ ผู้มคีวามสนใจและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกบั

พระพฆิเนศ มายาวนานกว่า 30 ปี ปัจจุบนัมเีทวรูปกว่าพนัองค์ ซึ่งไดม้าจากสถานทีต่่างๆ ในแถบ

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ พพิธิภณัฑ์พระพฆิเนศเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละทีเ่คารพบูชาสําหรบัผูเ้ลื่อมใส

ศรทัธาในองคพ์ระพฆิเนศ



โดยพพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีประกอบดว้ยสว่นต่างๆ ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ - อาคารบชูา ซึง่เดมิเป็นพพิธิภณัฑห์ลงั

เก่า ปัจจุบนักลายเป็นหอ้งบชูาและจดักจิกรรมสาธติการประกอบพธิบีชูาองคพ์ระพฆิเนศ โดยภายใน

อาคาร แสดงเทวรูปพระพฆิเนศประทบัพรอ้มครอบครวัแกะสลกัดว้ยไมท้ัง้หมด - หอเวทวทิยาคม

เป็นศาลาทรงไทยทีจ่ําลองแบบจากศาลาในบา้นพกัของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมทย์ ซึง่ใชเ้ป็นสถานที่

ประกอบพธิสีําคญัขององค์พระพฆิเนศในเทศกาลคเณศจตุรถี - เทวาลยัพระคเณศ ตัง้อยู่ภายใน

บรเิวณศาลาทรงไทย เทวาลยัหลงัน้ีสรา้งขึน้ดว้ยความศรทัธาของคุณปัณฑร ทีม่ตี่อองคพ์ระพฆิเนศ

อย่างเป่ียมลน้ อฐิทุกกอ้นผ่านการสวดและเขยีนอกัขระก่อนนํามาประกอบเป็นเทวาลยัตามคตฮินิดู

โดยภายในนัน้จําลองคณปตโิลกหรอืโลกอนัเป็นทีป่ระทบัขององค์พระพฆิเนศไว้ และจะใชเ้ทวาลยั

หลงัน้ีประกอบพธิทิีส่าํคญัเกีย่วกบัองคพ์ระพฆิเนศเท่านัน้ - อาคารจดัแสดง 1 และ 2 สถาปัตยกรรม

ฮนิดใูนเกาะบาหลี ภายในตวัอาคารทัง้สองหลงัน้ี ใชเ้ป็นพืน้ทีจ่ดัแสดงรปูเคารพขององคพ์ระพฆิเนศ

ปางต่างๆ มากมาย (ไมร่วมคา่เชา่ชดุชดุสา่หรี สาํหรบัถ่ายรปู)

แวะคาเฟ่โรงบ่ม ทีเ่ก๊าไมล้า้นนา รสีอร์ท อสิระใหท้่านเดนิชมและถ่ายรูปพพิธิภณัฑ์โรงบ่มยาสูบ

เก่าแก่ ลาน Amphitheatre หรอื อฒัจนัทรด์นิเป็นหนึ่งในสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรโ์รแมนตคิแห่งปี

ฉากงานแต่งงานในเรื่อง "Friend Zone" และรางวลัการนัตี UNESCO Heritage Award 2018

อกีดว้ย ทีพ่กัของทีน่ี่มเีอกลกัษณ์และมสีไตล์ ดา้นนอกตวัอาคารปลกูตน้ไมจ้าํพวกไมเ้ลือ้ยขึน้ปกคลุม

อาคารทัง้หลงั บรรยากาศร่มรืน่ สงบ เยน็สบาย นอกจากน้ียงัมคีาเฟ่โรงบ่มใหบ้รกิารขนมหวานโฮม

เมด กาแฟและชาหลากหลายสายพนัธุพ์รอ้มกบัน้ําผลไมต้ามฤดกูาล (ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่และเบเกอรี)่

เยน็ เดนิทางกลบัเขา้ตวัเมอืงเชยีงใหม่ (ประมาณ 1 ชัว่โมง)

แวะขอพรหลวงพอ่ทนัใจ ที่ วดัพระธาต ุดอยคาํ (วดัสุวรรณบรรพต) วดัสาํคญัทีเ่ก่าแก่ของจงัหวดั

เชยีงใหม่ มอีายุกว่า 1,300 ปี มลีานชมววิทีส่ามารถชมววิรอบเมอืงเชยีงใหม่ และเป็นทีป่ระดษิฐาน

ของหลวงพอ่ทนัใจ ซึง่มอีายเุก่าแก่กวา่ 500 ปี เป็นองคพ์ระพทุธรปูทีใ่ชเ้วลาสรา้งเสรจ็ภายในหน่ึงวนั



โดยเริ่มพิธีตัง้แต่ 6 ทุ่ม จนสามารถสร้างองค์พระเสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดินของวันถัดไป

จงึกลายเป็นเรือ่งมหศัจรรย์ ทาํใหช้าวบา้นเชือ่วา่เป็นเพราะพทุธานุภาพและปาฏหิารยิท์ีส่ามารถสรา้ง

พระพุทธรูปใหเ้สรจ็ภายในหน่ึงวนัได้ ดงันัน้ ส่งผลใหช้าวบา้นต่างมคีวามเชื่อว่า หลวงพ่อทนัใจ คอื

พระพทุธรปูทีส่ามารถบนัดาลพรและความสาํเรจ็ ใหแ้ก่ผูท้ีม่าอธษิฐานขอพรไดอ้ยา่งทนัใจ ความเชือ่!

การกราบไหวห้ลวงพอ่ทนัใจ

คํ่า รบัประทานอาหารพืน้เมอืงของคนเหนือ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

หลงัอาหารคํ่า นําทา่นเขา้เชค็อนิ

โรงแรมที่พกั 2 คืน Novotel Chiangmai Nimman ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วนัที่สอง วดัเด่นสะหลีศรีเม ืองแกน - วดัป่าดาราภิรมย์

สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ - ONE Nimman

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

วดั เด่นสะหลีเม ืองแกน หรือที่ชาวบ้านเรียกนัสัน้ๆ ว่า “วดับ้านเด่น” ตัง้อยู่ที่อําเภอแแม่แตง

จงัหวดัเชยีงใหม่ วดัแห่งนี้เกดิจากแรงศรทัธาในเรือ่งของศาสนาและความเชื่อต่างๆ แต่เดมิวดัแห่งน้ี

เป็นเพยีงวดัเลก็ ๆ เท่านัน้ แต่ดว้ยแรงศรทัธาของพทุธศาสนิกชนทีม่ตี่อท่านครบูาเจา้เทอืง นาถสโีล

เกจดิงัแห่งภาคเหนือทีจ่าํพรรษาอยูท่ีว่ดัน้ี จงึพฒันาจากวดัเลก็ ๆ ใหม้คีวามใหญ่โตสวยงาม รปูแบบ

การก่อสรา้งนัน้ เป็นแบบลา้นนาประยุกต์ ทีผ่สมผสานกบัแนวคดิของท่านครบูาเจา้เทอืงเอง ทีค่รบูา

เรยีกว่า “แนวสถาปนึก” ปัจจุบนัจงึมขีนาดสิง่ปลูกสรา้งใหญ่และยงัคงสรา้งไม่แล้วเสรจ็ในหลาย ๆ

ส่วน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ามาชมความความวิจิตรสวยงามของวัดไม่ขาดสาย

ที่นี่ย ังมีพระพุทธรูปไม้ของเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดัง มีหอพระธรรม และด้านหลังพระอุโบสถ

เป็นสถานที่ตัง้ของพระธาตุ 12 ราศีจําลอง นักท่องเที่ยวก็สามารถมากราบไหว้บูชาพระธาตุ

ประจาํปีเกดิไดท้ีว่ดัแหง่นี้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ (เมนูชดุเซต็)



บ่าย วดัป่าดาราภิรมย์ เป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ตัง้อยู่ทีอ่ําเภอแม่รมิ ตดิกบั

พระตําหนักดาราภริมย์ มสีถาปัตยกรรมแบบล้านนา สิง่ก่อสรา้งภายในวดัล้วนมคีวามวจิติงดงาม

ถือว่าสวยงามติดอันดับต้นๆ ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ มีป้ายคําสอนเตือนใจ

แก่ผูม้าเยอืน วดัแห่งน้ีเกดิจาก พระครูวนิัยธรมัน่ ภูรทิตฺโต ไดอ้อกจารกิธุดงค์มายงัเชยีงใหม่ และ

ไดพ้าํนัก ณ ป่าชา้รา้งตดิกบัสวนเจา้สบาย พระตําหนักดาราภริมยข์องเจา้ดารารศัมี พระราชชายา

ในรชักาลที่ 5 ซึง่เป็นสถานทีส่งบ เป็นสปายะในการบาํเพญ็กรรมฐาน และมพีระสงฆไ์ดเ้ขา้มาบาํเพญ็

กรรมฐาน ณ ทีแ่ห่งน้ี เมื่อชาวบา้นในละแวกเหน็แลว้ไดเ้กดิศรทัธาจงึไดร้่วมกนัสรา้งเสนาสนะต่างๆ

ถวายเพือ่ใหค้ณะสงฆไ์ดใ้ชใ้นกจิการสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 เจา้ลดาคาํ ณ เชยีงใหม่ ทายาทของ

เจา้ดารารศัมี พระราชชายา ไดถ้วายทีด่นิดงักล่าวซึง่อยู่ในเขตพระราชฐานพระตําหนักเจา้ดารารศัมี

ใหแ้ก่วดั จงึมกีารเปลีย่นชือ่วดัใหม่ นามว่า “วดัป่าดาราภริมย”์ เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระราช

ชายาเจา้ดารารศัมี

แวะชมธรรมชาติ ถ่ายรปูเก๋ๆ สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ เป็นหน่วยงานหน่ึง

ในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดจ้ดัสรา้งอาคารพพิธิภณัฑธ์รรมชาติ ซึ่งมหีน้าที่

ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัธรรมชาตวิทิยา สิง่มชีวีติโดยเฉพาะพชืและสิง่แวดลอ้ม ใหแ้ก่เยาวชนและบุคคล

ทัว่ไปได้ชมและเรียนรู้ สถานที่น่าสนใจในสวนพฤกษศาสตร์ อาทิเช่น กลุ่มอาคารเรือนกระจก

Rose Garden สวนแห่งรกั พพิธิภณัฑธ์รรมชาติ Canopy Walks เสน้ทางเดนิชมธรรมชาตเิหนือ

เรอืนยอดไม้ เรอืนกลว้ยไมไ้ทย เสน้ทางกระสุนพระอนิทร์-พระราม เสน้ทางสวนรุกขชาติ เสน้ทาง

Banana Avenue ศูนย์เกษตรอนิทรยี์ และ น้ําตกแม่สาน้อย นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรม และ ห้อง

นิทรรศจัดแสดงหมุนเวียน อย่างน่าสนใจ พิเศษ!! ส ําหร ับคณะพาท่านนั ง่รถรางชมสวน

พฤกษศาสตร ์



ONE Nimman แลนด์มาร์คใหม่ที่ต้องเช็คอิน ในย่านนิมมานเหมินท์ ตัง้อยู่ มีมุมถ่ายรูปเก๋

ไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนกส็วย เป็นแหล่งรวมรา้นคา้ ศลิปะ วฒันธรรม และการผสมผสานสถาปัตยกรรม

สไตล์ยุโรปกับสไตล์ล้านนาได้อย่างลงตัว ภายในมีทัง้ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านกาแฟ แกลลอรี่

แสดงผลงานศลิปะ และทีพ่ลาดไม่ได้ คอื One Street Food Market เลอืกซื้อชมิอาหารพืน้เมอืง
หลากหลายเรยีกไดว้า่อิม่อรอ่ยครบ

เยน็ อสิระอาหารเยน็ ณ วนั นิมมาน เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง

หมายเหต ุ หากตรงวนัเสาร ์ หร ือวนัอาทิคย์ เพิม่++ อสิระเดนิชอ้ปป้ิง “ ถนนววัลาย” (วนัเสาร)์

หรอื “ ถนนท่าแพ” (วนัอาทติย์) เป็นถนนคนเดนิทขีายสนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋าลายพืน้เมอืง

งานเขยีน รปูภาพ งานฝีมอื ผลติภณัฑเ์ครือ่งเงนิหลากหลายรปูแบบ ไมว่า่จะเป็นของใชเ้ครือ่งประดบั

หรอืของตกแต่งบา้น และอาหารพืน้เมอืง ถนนเสน้นี้จะเริม่คกึคกัตัง้แต่ 4 โมงเยน็ไปจนถงึเทยีงคนื

ไดเ้วลานําทา่นกลบัเขา้ทีพ่กั

วนัที่สาม อนุสาวรียค์รบูาศรีวิชยั - วดัผาลาด

วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร - วดัอโุมงค ์ - บา้นข้างวดั

09.00น.บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มคนืหอ้งพกั

เชา้ ส ักการะอนุสาวรีย ์ค ร ูบาศรีวิช ัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคล

ที่ชาวเชยีงใหม่เคารพศรทัธา มาจนถึงปัจจุบนั เป็นผู้รเิริม่ชกัชวนให้ประชาชนชาวบ้าน ร่วมแรง

ร่วมใจกนัสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิก

เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ที่ทําให้เรามีโอกาสได้ขึ้นไปชื่นชมความงามของธรรมชาติและกลิ่นอาย

แห่งอารยธรรมล้านนาได้จนถึงทุกวันน้ี ผู้ที่จะขึ้นไปดอยสุเทพมักจะแวะนมัสการอนุสาวรีย์

ครบูาศรวีชิยัเพือ่ความเป็นสวสัดมิงคล



จากนัน้พาท่านแวะ วดัผาลาด (สกทาคามี) เป็นวดัที่อยู่ระหว่างทางสู่ดอยสุเทพ มคีวามสงบ

ร่มเยน็ และสวยงาม สร้างขึ้นในรชัสมยัพระเจ้ากอืนา เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสี่ยงทายหาสถานที่

ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ โบราณสถานทีส่าํคญัภายในวดัมี วหิาร สรา้งขึน้ในสมยัครบูาศรวีชิยั

สรา้งทางขึน้ดอยสุเทพ มเีจดยี์ เป็นศลิปะสมยัครูบาศรวีชิยั แต่สรา้งโดยช่างชาวพม่า ลกัษณะของ

เจดีย์จึงออกมาเป็นศิลปะแบบพม่า ด้านหลงัวดัมน้ํีาตกห้วยผาลาดไหลผ่านให้บรรยากาศร่มรื่น

สบายตา วดัผาลาดแหง่น้ียงัเป็นหน่ึงในสถานทีถ่่ายทาํละครเรือ่ง รากนครา อกีดว้ย

วดัพระธาต ุดอยสเุทพ วดัทีม่คีวามสาํคญัมากทีสุ่ดในเชยีงใหม่ สรา้งขึน้เมือ่ตน้พทุธศตวรรษที่ 19

ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราช ความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุ

ซึ่งเป็นบนัไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยี์ทรงเชยีงแสน ฐานสูง

ย่อมุมระฆงัทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทัง้

ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืงเชยีงใหม่ไดอ้ย่างชดัเจนอกีแห่งหน่ึงดว้ย นอกจากน้ี ทีว่ดัพระธาตุ

ดอยสุเทพยงัมกีารจดังานประเพณีเดนิขึน้ดอย เพือ่สกัการะพระบรมสารรีกิธาตุเป็นประจาํทุกปี โดย

จดัขึ้นในช่วงวนัวิสาขบูชา ในงานจะมีขบวนแห่น้ําสําหรบัสรงพระธาตุ โดยมีพระสงฆ์ สามเณร

และพทุธศาสนิกชนจากชมุชนต่าง ๆ มารว่มขบวนกนัอยา่งเนืองแน่น

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

วดัอ ุโมงค ์! โบราณสถานที่อยู่ค ู่เม ืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี วดัอุโมงค์เป็นวดัทีส่ําคญัอกี

แห่งของเชยีงใหม่ เป็นวดัทีร่่มรื่นและมขีนาดกวา้งขวาง ลกัษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธ

ศาสนาแบบลงักาวงศ์ เดมิสรา้งขึน้ในสมยัพญามงัรายเป็นวดัทีม่อีายุมากกว่า 700 ปี และเป็นหน่ึง

ในวัดที่มีร่องรอยของความเจริญทางพุทธศาสนานับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นจํานวนมาก

โดยเฉพาะอุโมงคท์ีอ่ยูใ่ตเ้จดยีอ์งคใ์หญ่ และเป็นกาํแพงทีห่ลายชอ่งสามารถเดนิทะลถุงึกนัได้



ภายในอุโมงคเ์ตม็ไปดว้ยร่องรอยภาพจติรกรรมฝาผนังสวยงาม ขณะทีร่อบอุโมงคเ์ตม็ไปดว้ยศาสน

สถานและประตมิากรรมทีส่าํคญั อาทิ กลุม่พระพทุธรปูหนิสลกัทีต่ ัง้เรยีงราย, เสาหนิอโศกจาํลอง และ

ฯลฯ ดว้ยบรรยากาศทีเ่ป่ียมเสน่หแ์ละความสวยงามรม่รืน่น้ีเอง วดัอุโมงคจ์งึไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีถ่่าย

ทาํภาพยนตรแ์ละละครโทรทศัน์หลายเรือ่ง อาทิ รากนครา ละครโทรทศัน์อนัโด่งดงัทีอ่อกอากาศทาง

ชอ่ง 3 เป็นตน้

แวะ “ บ้านข้างวดั ” เดินเล่น ช้อปป้ิง ในบรรยากาศบ้านๆ ณ เชียงใหม่ คอมมูนิตี้มอลล์สไตล์

พืน้เมอืง ตัง้อยู่ในซอยวดัอุโมงค์ แนวความคดิทีต่อ้งการสรา้งชุมชนทีม่วีถิชีวีติ มปีฏสิมัพนัธข์องคน

ในชุมชนคลา้ยกบัการอยู่ร่วมกนัของผูค้นในสมยัก่อน มกีารพึง่พาอาศยักนั ช่วยเหลอืกนั ดแูลซึง่กนั

และกนั ภายใตก้ารออกแบบทีอ่ยู่อาศยัทีร่ายลอ้มดว้ยธรรมชาติ องิบรรยากาศแบบสมยัเก่าผสมกบั

ความร่วมสมยัในปัจจุบนั ภายในจะมบี้านกึ่งไม้กึ่งปูนเปลือย แบบ 2 ชัน้ สร้างให้เหมอืนบ้านใน

สมยัก่อน ตัง้อยูล่อ้มรอบกนั ตกแต่งดว้ยของเก่าดัง้เดมิ ทีใ่หก้ลิน่อายตอนทีเ่รายงัเดก็ๆ รวมถงึตน้ไม้

สเีขยีว รม่เยน็ ทีป่ลกูรอบๆ เหน็แลว้สดชืน่ ในบา้นแต่ละหลงักจ็ะเปิดเป็นรา้นขายของเแฮนเมด, ของ

ตกแต่งบา้น, รา้นอาหาร, รา้นกาแฟ, งานไม้ , งานคราฟท์และงานเซรามกิ, หอ้งสมุดเก๋ๆ เอาไวน้ัง่

อ่านหนงัสอืชลิๆ

เยน็ ไดเ้วลาอนัสมควร นําคณะเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม่ หรอืสถานีขนส่งอาเขต หรอืสถานี

รถไฟ

...... น. เดนิทางถงึกรงุเทพ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

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



รายการท่องเที่ยว และ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั

ส่ิงที่ควรนําติดตวัไปด้วย: กลอ้งถ่ายรปู, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตา, เสือ้ผา้

และรองเทา้สวมใสส่บาย, ยาประจาํตวั

ขอขอบคณุภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหลง่ขอ้มลูอา้งองิดา้นล่าง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทย

เทีย่วไทย เพือ่ชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ

ผาชอ่ https://www.facebook.com/maewang.nationalpark

เก๊าไมล้า้นนา รสีอรท์ https://www.kaomailanna.com/

วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน https://www.facebook.com/watbanden

วดัป่าดาราภริมย,์ สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ,์ วดัผาลาด

https://thailandtourismdirectory.go.th

ONE Nimman https://www.facebook.com/onenimman

บา้นขา้งวดั www.bannkangwat.com

ข้อแนะนําสาํหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19

* สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

* ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

เดินทางได้ทุกวนั เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2564

ลกูค้า 4 - 5 ท่าน

ราคาท่านละ (บาท)

ลกูค้า 6 - 8 ท่าน

ราคาท่านละ (บาท)
พกัเดี่ยว เพ่ิม

7,200.- 6,500.- 2,000.-

https://www.facebook.com/maewang.nationalpark
https://www.kaomailanna.com/
https://www.facebook.com/watbanden
https://thailandtourismdirectory.go.th
https://www.facebook.com/onenimman
http://www.bannkangwat.com


อตัราค่าบริการน้ีรวม
1. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามรายการทีร่ะบุ

2. คา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ

3. คา่ทีพ่กั 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ (หอ้งละ 2 - 3ทา่น)

4. คา่รถตูป้รบัอากาศ คอยอาํนวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง

5. คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คอยอาํนวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง

6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ (ในกรณตีอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี ตอ้งแจง้ลว่งหน้าก่อนการชาํระเงนิ หาก

แจง้ภายหลงัการชาํระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไมอ่อกยอ้นหลงัใหท้กุกรณ)ี

7. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์ (วงเงนิประกนั 3 ลา้นบาท คา่รกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ

75-85 ความคุม้ครองเหลอื 50% อายตุํา่กวา่ 1 ปี หรอื อายเุกนิ 85 ปีไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจาํตวั

การถกูฆาตกรรมหรอืถกูทาํรา้ย)

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม
1. คา่เดนิทาง (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถไฟ, รถบสั) จาก.....….ถงึเชยีงใหม่

2. ค ่าทิปไกดแ์ละพนักงานขบัรถ ท่านละ 300 บาท

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาทิ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล

(ในกรณทีีเ่กดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) หรอืเชา่จกัรยาน คา่กจิกรรมผจญภยัต่างๆ เป็นตน้

วิธ ีการจอง
1. กรณุาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชือ่ผูจ้อง พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและชอ่งทางตดิต่อ

(เบอรม์อืถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์

2. เมือ่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด

3. ชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดท้าํการสาํรองทีน่ัง่เสรจ็สมบรูณ์ โดยการ

โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไมช่าํระตามกาํหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหล้กูคา้

ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ การชาํระไมค่รบ ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัร์

และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ

การยกเลิกการเดินทาง
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เน่ืองจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสดุวสิยั

อาทิ สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตัหิรอือืน่ๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรม

นัน้ๆ ได้

2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณใีดๆ



หมายเหตุ
1. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได้ ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ

เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดัจะดาํเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหด้ทีีส่ดุ

2. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ รา่งกาย การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย

ความตาย อุบตัเิหตุต่างๆ สญูหายในทรพัยส์นิหรอือยา่งอื่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ

การก่อจลาจล การปฎวิตัิ และอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม

3. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบั

4. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง

ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส

คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้

5. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จดัเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

(ตวัแทน) หรอืไมป่ฏบิตัติามคาํชีแ้จงของเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควร

เพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤตดิงักลา่วดาํเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร


