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เชียงใหม่ สายบุญ 3 วัน 2 คืน 
เสริมสิริมงคลไหวพ้ระ 7 วัดดัง อิ่มบุญรับปีใหม ่

ขอพรองค์เทพเจ้าแห่งความส าเร็จพระพิฆเนศ หนึ่งเดียวในเมืองไทย 
 

 

วันแรก  เชียงใหม่ – วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - ผาช่อ – พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ – เก๊าไม้ล้านนา คาเฟ่

โรงบ่มยาสูบเก่า – วัดพระธาตุดอยค า 
 

เช้า  เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับคณะ ที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ หรือสถานีขนส่งอาเขต หรือสถานีรถไฟ 
 โดยรถตู้ปรับอากาศ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านโจ๊กต้นพยอม (ท่านละ 1 ชาม + น ้า 1 แก้ว) 

 
พาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นวัดประจ าปีชวด(ปีหนู) และวัดคู่บ้านคู่เมืองของอ าเภอจอมทอง 
ตามประวัติเริ่มมีการก่อสร้างเมื่อปี จุลศักราชที่ ๘๑๓ (ปี พ.ศ. ๑๙๙๔) โดยสามีภรรยาคือ นายสร้อยและนางเม็ง ซึ่งเป็นผู้
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ลงมือแผ้วถางพื้นที่บริเวณยอดดอยจอมทอง และปลูกสร้างศาลาและก่อเจดีย์ไว้ 
พร้อมทั้งสร้างพระพุทธรูปไว้ ๒ องค์ ในปี พ.ศ. 2506 ได้รับพระราชทานยกฐานะวัดขึ้น เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี 
ชนิด วรวิหาร มาจนถึงปัจจุบัน ในพระวิหารหลวงของวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักขิณโมลี
ธาตุ กล่าวได้ว่าพระทักขิณโมลีธาตุ เป็นมากกว่าพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้แก่ชาว
จอมทองหากยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์ท่ียึดเหนี่ยวให้  พุทศาสนิกชน ตั้งมั่นในศรัทธาสืบเนื่องมากว่า ๕๐๐ ปี  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยกะโหล้ง 

 
Cr. เวบ็ไซดอุ์ทยานแห่งชาติแม่วาง 
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บ่าย พาท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติแม่วาง ชมผาช่อ ประติมากรรมธรรมชาติที่งดงาม เป็นหน้าผาสูงชัน สูงประมาณ 30 

เมตร มีความโดดเด่น สวยงาม และแปลกตา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาชั้นของตะกอน หินกรวด และหิน
ทราย ที่วางตัวเป็นชั้นสลับกันซึ่งมีคุณสมบัติคงทนต่อการสึกกร่อนต่างกันเมื่อถูกน ้ากัดเซาะชะล้างหน้าดินท าให้เกิดเป็น
หน้าผาและแท่งเสาดินที่มีลวดลายสวยงาม 

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ องค์เทพเจ้าแห่งความส าเร็จ หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่รวบรวมศิลปวัตถุและเทวปฏิมา

กรรมเกี่ยวกับพระพิฆเนศ ผู้เป็นเทพแห่งความส าเร็จในปางต่าง ๆ กว่า 1,000 องค์ ที่แห่งนี้เกิดขึ้นโดยคุณปัณฑร ทีรคา
นนท์ ผู้มีความสนใจและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพิฆเนศ มายาวนานกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีเทวรูปกว่าพันองค์ ซึ่งได้มา
จากสถานที่ต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศเป็นแหล่งเรียนรู้และท่ีเคารพบูชาส าหรับผู้เลื่อมใส
ศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ - อาคารบูชา ซึ่งเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์
หลังเก่า ปัจจุบันกลายเป็นห้องบูชาและจัดกิจกรรมสาธิตการประกอบพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศ โดยภายในอาคาร แสดง
เทวรูปพระพิฆเนศประทับพร้อมครอบครัวแกะสลักด้วยไม้ทั้งหมด - หอเวทวิทยาคม เป็นศาลาทรงไทยที่จ าลองแบบจาก
ศาลาในบ้านพักของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีส าคัญขององค์พระพิฆเนศในเทศกาลคเณศจตุร
ถี - เทวาลัยพระคเณศ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลาทรงไทย เทวาลัยหลังนี้สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของคุณปัณฑร ที่มีต่อ
องค์พระพิฆเนศอย่างเปี่ยมล้น อิฐทุกก้อนผ่านการสวดและเขียนอักขระก่อนน ามาประกอบเป็นเทวาลัยตามคติฮินดู โดย
ภายในนั้นจ าลองคณปติโลกหรือโลกอันเป็นที่ประทับขององค์พระพิฆเนศไว้ และจะใช้เทวาลัยหลังนี้ประกอบพิธิที่ส าคัญ
เกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศเท่านั้น - อาคารจัดแสดง 1 และ 2 สถาปัตยกรรมฮินดูในเกาะบาหลี ภายในตัวอาคารทั้งสองหลัง
นี้ ใช้เป็นพ้ืนที่จัดแสดงรูปเคารพขององค์พระพิฆเนศปางต่างๆ มากมาย (ไม่รวมค่าเช่าชุดชุดส่าหรี ส าหรับถ่ายรูป) 

 
อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์โรงบ่มยาสูบเก่าแก่ ลาน Amphitheatre หรือ อัฒจันทร์ดินเป็นหนึ่งในสถานที่
ถ่ายท าภาพยนตร์โรแมนติคแห่งปี ฉากงานแต่งงานในเรื ่อง "Friend Zone" และรางวัลการันตี UNESCO Heritage 
Award 2018 อีกด้วย ที่พักของที่นี่มีเอกลักษณ์และมีสไตล์ ด้านนอกตัวอาคารปลูกต้นไม้จ าพวกไม้เลื้อยขึ้นปกคลุมอาคาร
ทั้งหลัง บรรยากาศร่มรื่น สงบ เย็นสบาย นอกจากนี้ยังมีคาเฟ่โรงบ่มให้บริการขนมหวานโฮมเมด กาแฟและชาหลากหลาย
สายพันธุ์พร้อมกับน ้าผลไม้ตามฤดูกาล (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและเบเกอรี่) 

เย็น เดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) 
 

Cr. Website Kaomai Lanna Hotel and Resort 
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แวะขอพรหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยค า (วัดสุวรรณบรรพต) วัดส าคัญที่เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ มีอายุกว่า 

1,300 ปี มีลานชมวิวที่สามารถชมวิวรอบเมืองเชียงใหม่ และเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 500 
ปี เป็นองค์พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างเสร็จภายในหนึ่งวัน โดยเริ่มพิธีตั้งแต่ 6 ทุ่ม จนสามารถสร้างองค์พระเสร็จก่อนพระ
อาทิตย์ตกดินของวันถัดไป จึงกลายเป็นเรื ่องมหัศจรรย์ ท าให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะพุทธานุภาพและปาฏิหาริย์ที่
สามารถสร้างพระพุทธรูปให้เสร็จภายในหนึ่งวันได้ ดังนั ้น ส่งผลให้ชาวบ้านต่างมีความเชื่อว่า หลวงพ่อทันใจ คือ
พระพุทธรูปที่สามารถบันดาลพรและความส าเร็จ ให้แก่ผู้ที่มาอธิษฐานขอพรได้อย่างทันใจ ความเชื่อ ! การกราบไหว้หลวง
พ่อทันใจ  

ค ่า รับประทานอาหารพ้ืนเมืองของคนเหนือ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
หลังอาหารค ่า น าท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก Burisiri Hotel หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) 

 
 

วันที่สอง  วัดเดน่สะหลีศรีเมืองแกน – วัดป่าดาราภิรมย์ – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ONE 

Nimman 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
 

วัดเด่นสะหลีเมืองแกน หรือที่ชาวบ้านเรียกันสั้นๆ ว่า “วัดบ้านเด่น” ตั้งอยู่ที่อ าเภอแแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดแห่งนี้

เกิดจากแรงศรัทธาในเรื่องของศาสนาและความเชื่อต่างๆ แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นเพียงวัดเล็ก ๆ เท่านั้น แต่ด้วยแรงศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อท่านครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เกจิดังแห่งภาคเหนือที่จ าพรรษาอยู่ที่วัดนี้ จึงพัฒนาจากวัดเล็ก ๆ 
ให้มีความใหญ่โตสวยงาม รูปแบบการก่อสร้างนั้น เป็นแบบล้านนาประยุกต์ ที่ผสมผสานกับแนวคิดของท่านครูบาเจ้าเทือง
เอง ที่ครูบาเรียกว่า “แนวสถาปนึก” ปัจจุบันจึงมีขนาดสิ่งปลูกสร้างใหญ่และยังคงสร้างไม่แล้วเสร็จในหลายๆ ส่วน แต่ก็มี
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาชมความความวิจิตรสวยงามของวัดไม่ขาดสายที่นี่ยังมีพระพุทธรูปไม้ของเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อ
ดัง มีหอพระธรรม และด้านหลังพระอุโบสถ เป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุ 12 ราศีจ าลอง นักท่องเที่ยวก็สามารถมากราบ
ไหว้บูชาพระธาตุประจ าปีเกิดได้ที่วัดแห่งนี้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (เมนูชุดเซ็ต) 

Cr. เพจวดัเด่นสะหลีศรีเมืองแกน 
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บ่าย วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่อ าเภอแม่ริม ติดกับพระต าหนักดาราภิรมย์ มี

สถาปัตยกรรมแบบล้านนา สิ ่งก่อสร้างภายในวัดล้วนมีความวิจิตงดงาม ถือว่าสวยงามติดอันดับต้นๆ ภายในวัดมี
บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ มีป้ายค าสอนเตือนใจแก่ผู้มาเยือน วัดแห่งนี้เกิดจาก พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต ได้ออกจาริก
ธุดงค์มายังเชียงใหม่ และได้พ านัก ณ ป่าช้าร้างติดกับสวนเจ้าสบาย พระต าหนักดาราภิรมย์ของเจ้าดารารัศมี พระราช
ชายาในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นสถานที่สงบ เป็นสปายะในการบ าเพ็ญกรรมฐาน และมีพระสงฆ์ได้เข้ามาบ าเพ็ญกรรมฐาน ณ ที่
แห่งนี้ เมื่อชาวบ้านในละแวกเห็นแล้วได้เกิดศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะต่างๆ ถวายเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ในกิจการ
สงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 เจ้าลดาค า ณ เชียงใหม่ ทายาทของเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ได้ถวายที่ดินดังกล่าวซึ่งอยู่ใน
เขตพระราชฐานพระต าหนักเจ้าดารารัศมีให้แก่วัด จึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ นามว่า “วัดป่าดาราภิรมย์” เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแก่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี 

 
แวะชมธรรมชาติ ถ่ายรูปเก๋ๆ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา 
สิ ่งมีช ีว ิตโดยเฉพาะพืชและสิ ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั ่วไปได้ชมและเรียนรู้ สถานที ่น่าสนใจในสวน
พฤกษศาสตร์ อาทิเช่น กลุ่มอาคารเรือนกระจก Rose Garden สวนแห่งรัก พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ Canopy Walks เส้นทาง
เดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ เรือนกล้วยไม้ไทย เส้นทางกระสุนพระอินทร์-พระราม เส้นทางสวนรุกขชาติ เส้นทาง 
Banana Avenue ศูนย์เกษตรอินทรีย์ และ น ้าตกแม่สาน้อย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม และห้องนิทรรศจัดแสดงหมุนเวียน 
อย่างน่าสนใจ พิเศษ!! ส าหรับคณะพาท่านนั่งรถรางชมสวนพฤกษศาสตร์ 

Cr. https://thailandtourismdirectory.go.th 

Cr. https://thailandtourismdirectory.go.th 
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ONE Nimman แลนด์มาร์ใหม่ที่ต้องเช็คอิน ในย่านนิมมานเหมินท์ ตั้งอยู่ มีมุมถ่ายรูปเก ๋ไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็สวย เป็น
แหล่งรวมร้านค้า ศิลปะ วัฒนธรรม และการผสมผสานสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปกับสไตล์ล้านนาได้อย่างลงตัว ภายในมีทั้ง
ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านกาแฟ แกลลอรี่แสดงผลงานศิลปะ และที่พลาดไม่ได้ คือ One Street Food Market เลือกซื้อชิม
อาหารพ้ืนเมืองหลากหลายเรียกได้ว่าอ่ิมอร่อยครบ 

เย็น  อิสระอาหารเย็น ณ วัน นิมมาน เพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้ง 

หมายเหตุ หากตรงวันเสาร์ หรือวันอาทิคย์ เพิ่ม++ อิสระเดินช้อปปิ้ง “ถนนวัวลาย” (วันเสาร์) หรือ “ถนนท่าแพ” 
(วันอาทิตย์) เป็นถนนคนเดินทีขายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋าลายพื้นเมือง งานเขียน รูปภาพ งานฝีมือ ผลิตภัณฑ์
เครื่องเงินหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นของใช้เครื่องประดับ หรือของตกแต่งบ้าน และอาหารพื้นเมือง ถนนเส้นนี้จะเริ่ม
คึกคักตั้งแต่ 4 โมงเย็นไปจนถึงเทียงคืน  

 ได้เวลาน าท่านกลับเข้าท่ีพัก  
 
 

วันที่สาม  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดผาลาด – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – วัดอุโมงค์ - บา้นข้างวัด 
 

09.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพัก  

เช้า  สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา 
มาจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ประชาชนชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตุ
ดอยสุเทพ หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกเส้นทาง ขึ้นดอยสุเทพ ที่ท าให้เรามีโอกาสได้ขึ้นไปชื่นชมความงามของธรรมชาติ
และกลิ่นอายแห่งอารยธรรมล้านนาได้จนถึงทุกวันนี้ ผู้ที่จะขึ้นไปดอยสุเทพมักจะแวะนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพ่ือ
ความเป็นสวัสดิมงคล 

Cr. เพจ one nimman 
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จากนั้นพาท่านแวะ วัดผาลาด (สกทาคามี) เป็นวัดที่อยู่ระหว่างทางสู่ดอยสุเทพ มีความสงบร่มเย็น และสวยงาม สร้าง

ขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ากือนา เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสี่ยงทายหาสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โบราณสถานที่
ส าคัญภายในวัดมี วิหาร สร้างข้ึนในสมัยครูบาศรีวิชัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ มีเจดีย์ เป็นศิลปะสมัยครูบาศรีวิชัย แต่สร้าง
โดยช่างชาวพม่า ลักษณะของเจดีย์จึงออกมาเป็นศิลปะแบบพม่า ด้านหลังวัดมีน ้าตกห้วยผาลาดไหลผ่านให้บรรยากาศร่ม
รื่น สบายตา วัดผาลาดแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายท าละครเรื่อง รากนครา อีกด้วย 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดที ่มีความส าคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ สร้างขึ ้นเมื ่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระ

เจ้ากือนาธรรมิกราช ความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน 
และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่ง
ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย นอกจากนี้ 
ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพยังมีการจัดงานประเพณีเดินขึ้นดอย เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจ าทุกปี โดยจัดขึ้น
ในช่วงวันวิสาขบูชา ในงานจะมีขบวนแห่น ้าส าหรับสรงพระธาตุ โดยมีพระสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง 
ๆ มาร่วมขบวนกันอย่างเนืองแน่น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

วัดอุโมงค์! โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี วัดอุโมงค์เป็นวัดที่ส าคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ เป็นวัด

ที่ร่มรื่นและมีขนาดกว้างขวาง ลักษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เดิมสร้างขึ้นในสมัยพญามัง
รายเป็นวัดที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นหนึ่งในวัดที่มีร่องรอยของความเจริญทางพุทธศาสนานับแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ อุโมงค์ ที่อยู่ใต้เจดีย์องค์ใหญ่ และเป็นก าแพงที่หลายช่องสามารถเดินทะลุถึงกันได้ 

 
 

ภายในอุโมงค์เต็มไปด้วยร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม ขณะที่รอบอุโมงค์เต็มไปด้วยศาสนสถานและประติมากรรม
ที่ส าคัญ อาทิ กลุ่มพระพุทธรูปหินสลักที่ตั้งเรียงราย , เสาหินอโศกจ าลอง และ ฯลฯ  ด้วยบรรยากาศที่เปี่ยมเสน่ห์และ

Cr. https://thailandtourismdirectory.go.th 
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ความสวยงามร่มรื่นนี้เอง วัดอุโมงค์จึงได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่อง อาทิ รากนครา 
ละครโทรทัศน์อันโด่งดังที่ออกอากาศทางช่อง 3 เป็นต้น 

 
แวะ “บ้านข้างวัด” เดินเล่น ช้อปปิ้ง ในบรรยากาศบ้านๆ ณ เชียงใหม่ คอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัด
อุโมงค์ แนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนใน
สมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ภายใต้การออกแบบที่อยู่อาศัยที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ อิง
บรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน ภายในจะมีบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนเปลือย แบบ 2 ชั้น สร้างให้เหมือน
บ้านในสมัยก่อน ตั้งอยู่ล้อมรอบกัน ตกแต่งด้วยของเก่าดั้งเดิม ที่ให้กลิ่นอายตอนที่เรายังเด็กๆ รวมถึงต้นไม้สีเขียว ร่มเย็น 
ที่ปลูกรอบๆ เห็นแล้วสดชื่น ในบ้านแต่ละหลังก็จะเปิดเป็นร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบ้าน, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ
, งานไม้ , งานคราฟท์และงานเซรามิก, ห้องสมุดเก๋ๆ เอาไว้นั่งอ่านหนังสือชิลๆ  

เย็น ได้เวลาอันสมควร น าคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ หรือสถานีขนส่งอาเขต หรือสถานีรถไฟ   
...... น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจ 

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

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ 

สิ่งที่ควรน าติดตัวไปด้วย กล้องถ่ายรปู, เสื้อกนัหนาว, อุปกรณก์ันแดด หมวก แว่นตา, รองเท้าสวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 

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

 

 

 

 

Cr. www.bannkangwat.com 
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

อัตราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
2. ค่ามัคคุเทศกท์้องถิ่น คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ 
5. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุต ่ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม Vat 7%   
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการ
เจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) หรือเช่าจักรยาน ค่ากิจกรรมผจญภัยต่างๆ  เป็นต้น 
2. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 
 

วิธีการจอง 
1. กรุณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผู้จอง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไ ลน์ไอดี/
อีเมล์) ส่งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพ่ือยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง
ธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การช าระไม่ครบ ถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 

 

ลูกค้า 2-3 ท่าน 

ราคาท่านละ (บาท)  

ลูกค้า 4-5 ท่าน 

ราคาท่านละ (บาท)  

ลูกค้า 6-8 ท่าน 

ราคาท่านละ (บาท)  
พักเดี่ยว เพิ่ม 

9,200.- 7,200.- 6,500.- 2,000.- 

เดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาว+เพ่ิม 1,000.- (จากราคาขาย) 3,000.- 
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การยกเลิกการเดินทาง  
แพคเก็จราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ทางผู้จัดจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  
1. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น  ซึ่งบริษัทฯ และผู้
จัด จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ   
สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  
3. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัด
ก ากับ  
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น ท้ังค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น    
5. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทาง
อื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าชี้แจงของเจ้าหน้าท่ี (ตัวแทน) ทางผู้จัด
อาจใช้มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 
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หากใครสนใจจอง... 

.  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

.  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

.  หรือโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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