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ก ำหนดวันเดินทำง 
เมษำยน 2564 

09-12, 16-19, 23-26 
พฤษภำคม 2564 

07-10, 14-17, 21-24,28-31 
มิถุนำยน 2564 

04-07, 11-14, 18-21, 25-28 

กรกฎำคม 2564 
02-05, 09-12, 16-19, 23-26 

สิงหำคม 2564 
06-09, 13-16, 20-23, 27-30 

กันยำยน 2564 
03-06, 10-13, 17-20, 24-27 



 
 
 
 
 
 
 
 

แอ่วเชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง 4 วนั 2 คนื 
- ครบรส ครบเคร่ือง ถ่ำยรูปชิคชิคสวนพฤกษศำสตร์ กิ๋นอำหำรพืน้เมือง - 

- ไหว้ 2 พระธำตุ เที่ยววัดอุโมงค์ ชมอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก – 
วนัแรก (ศกุร)์    กรงุเทพฯ – เชียงใหม่  
 

18.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป ัม๊น ้ำมนัปตท ดนิแดง-วภิำวดรีงัสติ โดยมเีจ้ำหน้ำที่ของบรษิัทคอยใหก้ำร
ตอ้นรบั 

19.00 น. ออกเดนิทำงสู่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยรถตูป้รบัอำกำศ พรอ้ม บริการอาหารว่าง และน ้าดื่มบนรถ  

 นอนหลบัพกัผ่อนบนรถตู ้(ใชเ้วลำเดนิทำงรำวๆ 11ชัว่โมง) 
 

วนัท่ีสอง (เสาร)์   เชียงใหม่ – วดัเจดียห์ลวง – วดัอโุมงค ์– บ้านข้างวดั – No.39 cafe  
 

07.00 น. สวสัดีเจียงใหม่!!! รบัประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน    

 
 

วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร เป็นวดัเก่าแก่ในจงัหวดัเชียงใหม่ สรำ้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจำ้แสนเมอืงมำ 
กษัตรยิ์ล ำดบัที ่7 ของรำชวงศ์มงัรำย ไม่ปรำกฏปีที่สร้ำงแน่ชดั สนันิษฐำนว่ำวดัแห่งนี้น่ำจะสร้ำงในปี พ.ศ.

1928-พ.ศ.1945 วดัเจดยี์หลวงเป็นพระอำรำมหลวงแบบโบรำณมกีำรบูรณะมำหลำยสมยั  โดยเฉพำะ
พระเจดยีท์ีป่จัจุบนัมขีนำดควำมกวำ้ง 60 เมตร เป็นองคพ์ระเจดยีท์ีม่คีวำมส ำคญัทีสุ่ดองค์หนึ่งในเชยีงใหม่ 
วดัเจดยี์หลวงสร้ำงอยู่ใจกลำงเมอืงเชยีงใหม่ ซึ่งแต่เดมิถือว่ำเป็นศูนย์กลำงกำรปกครองของรำชอำณำจกัร
ลำ้นนำ ปจัจุบนับรเิวณวดัเจดยีห์ลวงกลำงเมอืงเชยีงใหม่มสีิง่สกักำระหลำกหลำย ไดแ้ก่ เจดยีห์ลวง อนิทขลี 
ตน้ยำง กุมภณัฑ ์พระฤำษ ีซึง่สะทอ้นพฒันำกำรคตจิกัรวำลไดป้รบัเปลีย่นไปตำมสถำนกำรณ์ทีแ่วดลอ้มของ
เมอืงชวีติ วดัเจดยีห์ลวงแห่งนี้ครัง้หนึ่งเคยเป็นที่ประดษิฐำนของพระแกว้มรกต พระประจ ำคู่บำ้นคู่เมอืงของ
ไทย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วดัอุโมงค์! โบราณสถานท่ีอยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี วดัอุโมงค์เป็นวดัที่ส ำคญัอีกแห่ง
ของเชยีงใหม่ เป็นวดัที่ร่มรื่นและมขีนำดกว้ำงขวำง ลกัษณะกำรออกแบบเป็นไปตำมแบบพุทธศำสนำแบบ
ลงักำวงศ์ เดมิสรำ้งขึน้ในสมยัพญำมงัรำยเป็นวดัทีม่อีำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็นหนึ่งในวดัทีม่รี่องรอยของ
ควำมเจรญิทำงพุทธศำสนำนับแต่อดตีมำจนถึงปจัจุบนัเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะ อุโมงค์ ที่อยู่ใตเ้จดยีอ์งค์
ใหญ่ และเป็นก ำแพงทีห่ลำยช่องสำมำรถเดนิทะลุถึงกนัได้ ภำยในอุโมงค์เต็มไปดว้ยร่องรอยภำพจติรกรรม
ฝำผนังสวยงำม ขณะที่รอบอุโมงค์เต็มไปด้วยศำสนสถำนและประติมำกรรมที่ส ำคญั อำท ิกลุ่มพระพุทธรูป
หนิสลกัทีต่ัง้เรยีงรำย, เสำหนิอโศกจ ำลอง และ ฯลฯ  ดว้ยบรรยำกำศทีเ่ป่ียมเสน่ห์และควำมสวยงำมร่มรื่นนี้
เอง วดัอุโมงค์จงึได้ถูกใช้เป็นสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์และละครโทรทศัน์หลำยเรื่อง  อำท ิรำกนครำ ละคร
โทรทศัน์อนัโด่งดงัทีอ่อกอำกำศทำงช่อง 3 เป็นตน้ 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั ใหท้่ำนไดย้อ้นเวลำเขำ้ไปในยุคสมยัเก่ำดัง้เดมิของเมอืงเชยีงใหม่   

 
บ่ำย “บ้านข้างวดั” เดินเล่น ช้อปป้ิง ในบรรยากาศบ้านๆ ณ เชียงใหม่ คอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พืน้เมอืง 

ตัง้อยู่ในซอยวดัอุโมงค์ แนวควำมคดิทีต่อ้งกำรสรำ้งชุมชนทีม่วีถิีชวีติ มปีฏสิมัพนัธข์องคนในชุมชนคล้ำยกบั
กำรอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมยัก่อน มีกำรพึ่งพำอำศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ภำยใต้กำร
ออกแบบที่อยู่อำศัยที่รำยล้อมด้วยธรรมชำติ อิงบรรยำกำศแบบสมยัเก่ำผสมกบัควำมร่วมสมยัในปจัจุบนั 

ภำยในจะมบี้ำนกึ่งไม้กึ่งปูนเปลอืย แบบ 2 ชัน้ สร้ำงให้เหมอืนบ้ำนในสมยัก่อน ตัง้อยู่ล้อมรอบกนั ตกแต่ง
ดว้ยของเก่ำดัง้เดมิ ทีใ่หก้ลิน่อำยตอนทีเ่รำยงัเดก็ๆ รวมถงึตน้ไมส้เีขยีว ร่มเยน็ ทีป่ลูกรอบๆ เหน็แลว้สดชื่น 

ในบำ้นแต่ละหลงักจ็ะเปิดเป็นรำ้นขำยของเแฮนเมด, ของตกแต่งบำ้น, รำ้นอำหำร, รำ้นกำแฟ, งำนไม ้, งำน
ครำฟทแ์ละงำนเซรำมกิ, หอ้งสมุดเก๋ๆ เอำไวน้ัง่อ่ำนหนังสอืชลิๆ  



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ร้าน No.39 Cafe’ ร้านกาแฟเก๋ๆ บรรยากาศดี น่ำนัง่ อีกแห่งของเชยีงใหม่  ตัง้อยู่ซอยหลงัวดั

อุโมงค์ (เลยวดั 800เมตร)  เป็นที่รู้กนัดขีองคนแถวนี้ครบัว่ำบรเิวณวดัอุโมงค์และรอบๆ แถวนี้เป็นป่ำที่
อุดมสมบูรณ์ทีม่ตีน้ไมใ้หญ่ตำมธรรมชำตอิยำ่งร่มรนื ท ำใหร้ำ้นกำแฟและรำ้นอำหำรย่ำนนี้ไดร้บัควำมสวยงำม
และท ำให้กำรนัง่ทำนอำหำรจบิกำแฟเป็นไปอย่ำงสุนทรี มพีื้นที่กว้ำงขวำง โปร่ง ร่มรื่น ร้ำนนี้มจีุดเด่นคอื มี
สระน ้ำตรงกลำง  พรอ้มดว้ยมทีีน่ัง่ใหเ้ลอืกนัง่ไดร้อบสระ  แต่ละโซนตกแต่งหลำกหลำยรูปแบบในรำ้นเดยีว มี
ทัง้แบบบำ้นไมเ้ก่ำ  2 ชัน้  แนวอสิดลัตร ีแบบ Glass House   ใหบ้รกิำรเครื่องดื่มรสชำตดิ ีทัง้ชำ กำแฟ 

ชำเขยีว สมูทตี้  รวมถึงเบเกอรโีฮมเมด เมนูทำนเล่น อย่ำงเช่น แฮมเบอร์เกอร์ พซิซ่ำ  เฟรนช์ฟรำยส์ (ไม่
รวมค่าอาหารและเครือ่งดืม่) 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน  

 น ำท่ำนเขำ้เชค็อนิโรงแรมทีพ่กั Kokotel, Ibis Styles, Burisiri Hotel หรอืเทยีบเท่ำ 
 

วนัท่ีสาม (อาทิตย)์   สวนพฤกษศาสตรสิ์ริกิต์ิ - ประตูท่าแพ - ถนนช้างม่อย - ถนนคน

เดินววัลาย  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 
แวะชมธรรมชำติ ถ่ำยรูปเก๋ๆ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ เป็นหน่วยงำนหนึ่งใน
กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม ได้จดัสร้ำงอำคำรพพิธิภณัฑ์ธรรมชำติ ซึ่งมหีน้ำที่ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับธรรมชำติวิทยำ สิ่งมีชีวิตโดยเฉพำะพชืและสิง่แวดล้อม ให้แก่เยำวชนและบุคคลทัว่ไปได้ชมและ
เรยีนรู้ สถำนที่น่ำสนใจในสวนพฤกษศำสตร์ อำทเิช่น กลุ่มอำคำรเรอืนกระจก Rose Garden สวนแห่ง



 
 
 
 
 
 
 
 

รกั พพิธิภณัฑธ์รรมชำต ิCanopy Walks เสน้ทำงเดนิชมธรรมชำตเิหนือเรอืนยอดไม้ เรอืนกลว้ยไมไ้ทย 

เส้นทำงกระสุนพระอินทร์-พระรำม เส้นทำงสวนรุกขชำติ เส้นทำง Banana Avenue ศูนย์เกษตร
อนิทรยี ์และ น ้ำตกแม่สำน้อย นอกจำกนี้ยงัมกีจิกรรม และหอ้งนิทรรศจดัแสดงหมุนเวยีน อย่ำงน่ำสนใจ  

พิเศษ!! ส าหรบัคณะพาท่านนัง่รถรางชมสวนพฤกษศาสตร์ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน 

 
ประตูท่าแพ เดิมเป็นประตู 2 ชัน้ วำงต ำแหน่งเยื้องกนัและมป้ีอมยื่นออกมำขำ้งประตูเมือง เพื่อใช้เป็น
ปรำกำรป้องกนัเมอืงยำมศกึสงครำมในอดตี ประตูท่ำแพในปจัจุบนันี้ เทศบำลนครเชยีงใหม่และกรมศลิปำกร
ไดร้่วมกนัสรำ้งขึน้มำใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยอำศยัหลกัฐำนทำงประวตัิศำสตร์และโบรำณคด ีประตูท่ำ
แพที่ถูกเรยีกกนัในปจัจุบนันัน้ แท้จรงิมนีำมว่ำ "ประตูเชยีงเรอืก" เพรำะอยู่ใกล้หมู่บ้ำนเชยีงเรอืก สร้ำงขึน้
ครัง้แรกในรชัสมยัพญำมงัรำย เมื่อแรกตัง้เมอืงเชยีงใหม่ในปี พ.ศ. 1839 ส่วนประตูท่ำแพของจรงินัน้เดมิ
เคยตัง้อยู่บรเิวณสี่แยกวดัแสนฝำง ซึ่งเป็นประตูของแนวก ำแพงเมอืงชัน้นอก ต่อมำเมื่อมกีำรรื้อแนวก ำแพง
ชัน้นอกออกจงึเหลอืแต่ประตูเชยีงเรอืกที่เป็นประตูชัน้ใน ชำวบ้ำนจงึเรยีกประตูเชยีงเรอืกนี้ว่ำประตูท่ำแพ
แทน อีกหน่ึงจุดถ่ายรปูเก๋ ๆ ท่ีเชียงใหม่ “ถนนช้างม่อยเก่า” แหล่งรวมงำนหวำย งำนจกัสำน มทีัง้
กระเป๋ำ หมวก รองเท้ำ ตะกร้ำ เสื่อ ที่รองแก้ว เก้ำอี้ ชัน้วำงของ คอืมขีองให้เลอืกละลำนตำ และที่ส ำคญั
ถ่ำยรูปออกมำเก๋มำกดว้ยค่ะ ถนนชำ้งม่อยเก่ำ จ.เชยีงใหม่ เป็นถนนทีม่งีำนแฮนดเ์มดทอ้งถิน่เยอะมำก มทีัง้
งำนหวำย งำนจกัสำน งำนผำ้ งำนปกั มำทีน่ี่ไดต้ดิไมต้ดิมอืกลบัไปแน่นอน 

 
 

อโุบสถเงินแห่งแรกของโลก วดัศรีสุพรรณ อยู่บนถนนววัลำย สรำ้งขึน้ในปีพ.ศ.2043 เป็นวดัเก่ำแก่

มอีำยุกว่ำ 500 ปี ก่อสร้ำงในรชัสมยัของพระเจำ้เมอืงแก้ว กษัตรยิ์เชยีงใหม่รำชธำนี และพระนำงสริยิสวด ี
พระรำชมำรดำมหำเทวเีจ้ำ ที่โปรดเกล้ำฯ ให้มหำอ ำมำตยเ์จ้ำหมื่นหลวงจ่ำค ำ สร้ำงวดัชื่อว่ำ วดัศรสีุพรรณ
อำรำม ภำยในวดัม ีอโุบสถเงินแห่งแรกของโลก ทีช่ำวบำ้นร่วมกนัสรำ้งขึน้ เพื่อตัง้ใจทีจ่ะอนุรกัษ์เครื่องเงนิ



 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนววัลำยและยงัเป็นบรเิวณชุมชนท ำหตัถกรรมเครื่องเงนิทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม่อกีดว้ยค่ะ ดว้ย
ทีต่ัง้ของ วดัศรสีุพรรณ ทีอ่ยู่ภำยในชุมชนหตัถกรรมช่ำงหล่อ หตัถกรรมเครื่องเงนิของถนนววัลำย เลยท ำให้
กลุ่มหตัถศลิป์ล้ำนนำวดัศรสีุพรรณ ถูกจดัตัง้ขึ้น โดยมศูีนย์ศกึษำศลิปะไทยโบรำณสล่ำสบิหมู่ล้ำนนำวดัศรี
สุพรรณ อยู่ภำยในวดั ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. 2547 ทำงวดัเลยอยำกจะสร้ำงอุโบสถเงนิหลงัแรกของโลกขึน้มำ 
เลยท ำใหอุ้โบสถเงนินัน้ กลำยเป็นหนึ่งในสถำปตัยกรรมทีส่ ำคญัของพระพุทธศำสนำนัน่เองค่ะ 
อิสระเดนิช้อปป้ิง “ถนนววัลาย” เดมิเป็นที่ตัง้ของหมู่บำ้นทีท่ ำเกีย่วกบัเครื่องเงนิมำก่อน สนิค้ำทีม่มีำวำง
จ ำหน่ำยที่ถนนแห่งนี้จะเป็นสนิค้ำเฉพำะกลุ่ม ได้แก่ ผลติภณัฑ์เครื่องเงนิอนัเป็นเอกลกัษณ์เด่นของย่ำนนี้  
โดยสำมำรถเดนิเลอืกซื้อเครื่องเงนิสวย ๆ หลำกหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นของใช้เครื่องประดบั หรอืของ
ตกแต่งบำ้นอย่ำงสบำยอำรมณ์  

เยน็  อสิระอำหำรเยน็ ณ ถนนคนเดนิววัลำย เพื่อควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง ลิ้มลองอำหำรพืน้เมอืงเจยีงใหม่ 
 ได้เวลำสมควรน ำคณะเดินทำงเข้ำที่พกั  Kokotel, Ibis Styles, Burisiri Hotel หรือเทียบเท่ำ พกัผ่อนตำม

อธัยำศยั  

 
 

วนัท่ีส่ี  (จนัทร)์  ล าพนู - วดัพระธาตุหริภญุชยั – ล าปาง - พระธาตุล าปางหลวง - กรงุเทพฯ 
 

09.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม พรอ้มคนืหอ้งพกั  

ชวนคนปีระกา ปีนึงมีครัง้เดียว! ร่วมประเพณีแปดเป็งสรงน ้ำ “พระธำตุเจำ้หรภิุญชยั” 

ประเพณีสรงน ้ำพระบรมธำตหุรภิุญชยั ก ำหนดจดัขึน้ ณ วดัพระบรมธำตุหรภิุญชยัวรมหำวหิำร อ ำเภอเมอืง จงัหวดั
ล ำพนู ในวนัขึน้ ๑๕ ค ่ำ เดอืน ๘ เหนอื หรอืทีช่ำวเหนือเรยีกว่ำ " วนัแปดเป็ง " 

 (ระหว่ำงเดอืนเมษำยน ซึง่ตรงกบัวนัขึน้ ๑๕ ค ่ำ เดอืน ๖ ของภำคกลำง ช่วงระหว่ำงวนัที ่21-26 เมษำยน 2564 

 
 

เชำ้ วดัพระธาตุหริภญุไชยวรมหาวิหาร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่คู่เมืองล าพนู มำอย่ำงยำวนำนตัง้อดตีนับเวลำ
มำกกว่ำพนัปี ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงล ำพนู มถีนนล้อมรอบสี่ดำ้น คอื ถนนอฏัฐำรสทำงทศิเหนือ ถนนชยัมงคล
ทำงทศิใต้ ถนนรอบเมอืงทำง ทศิตะวนัออก นอกจำกนัน้ยงัเป็นองคพ์ระธำตุประจ ำปีเกิดของคนเกิดปี ระกำ
พระบรมธำตุหริภุญไชย ภำยในบรรจุพระเกศบรมธำตุบรรจุในโกศทองค ำ ประดิษฐำนในพระเจดีย์ 
ประกอบดว้ยฐำนปทัม ์แบบฐำนบวัลูกแกว้ ย่อเกจ็ ต่อจำกฐำนบวัลูกแกว้เป็นฐำนเขยีงกลมสำมชัน้ ตัง้รบัองค์
ระฆงักลม บลัลงัก์ย่อเหลี่ยม สูง 25 วำ 2 ศอก ฐำนกว้ำง 12 วำ 2 ศอก 1 คบื มสีตัติ- บญัชร (รัว้เหล็ก

Cr.  



 
 
 
 
 
 
 
 

และทองเหลอืง) 2 ชัน้ ส ำเภำทอง ประดษิฐำนอยู่ประจ ำรัว้ชัน้นอกทัง้ทศิเหนือ และทศิใต ้มซีุม้กุมภณัฑ ์และ
ฉัตรประจ ำสีมุ่ม และหอคอยประจ ำทุกดำ้นรวม 4 หอ บรรจุพระพุทธรูป นัง่ทุกหอ นอกจำกนี้ยงัมโีคมประทปี 

และแท่นบูชำก่อประจ ำไวเ้พื่อเป็นทีส่กักำระบูชำของพุทธศำสนิกชนทัว่ไป 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน  

 
 

บ่ำย วดัพระธาตุล าปางหลวง เป็นวดัคู่บ้ำนคู่เมอืงล ำปำงมำแต่โบรำณ ตำมต ำนำนกล่ำวว่ำมมีำ ตัง้แต่สมยั 

พระนำงจำมเทวี ในรำวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลำยเป็นวดัไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งหนึ่งของไทย งดงำม
ดว้ยสถำปตัยกรรมเก่ำแก่ มำกมำยพระธำตุล ำปำงหลวง เป็นพระธำตุประจ ำปีเกดิของ คนปีฉลู ดว้ยเริม่สรำ้ง
ในปีฉลูและเสรจ็ในปีฉลู เช่นกนั ฐำนเป็นบวัลูกแกว้ ส่วนองคเ์ป็นทรงกลมแบบลำ้นนำภำย นอกบุดว้ยทองจงั
โก ยอดฉัตรท ำด้วยทองค ำ มีลำยสลักดุนเป็นลวดลำยประจ ำยำมแบบต่ำงๆ ลักษณะเจดีย์ แบบนี้ได้ส่ง
อทิธพิลใหพ้ระธำตุหรภิุญไชย และพระบรมธำตุจอมทอง ภำยในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระเกศำและ พระอฐัธิำต ุ

จำกพระนลำฎขำ้งขวำ พระศอด้ำนหน้ำและดำ้นหลงั ที่ร ัว้ทองเหลอืงรอบองคพ์ระธำตุมรีูกระสุนปืนที่ หนำน
ทพิย ์ชำ้งยงิทำ้วมหำยศปรำกฏอยู่ 
หากมีเวลา แวะ ตลาดทุ่งเกวียน แหล่งรวมสนิคำ้ของฝำกทีม่ที ัง้ของกนิ ของที่ระลกึ สนิค้ำพื้นเมอืง ไม่ว่ำ
จะเป็นไสอ้ัว่ น ้ำพรกิหนุ่ม แคปหมู หมูยอ และอกีมำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลอืกซื้อฝำกคนทีท่่ำนรกัตำมอธัยำศยั  

22.00น. เดนิทำงถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ..... 

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

รำยกำรทอ่งเทีย่วและกจิกรรมอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึควำมปลอดภยัของท่ำนเป็น

ส ำคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตวัไปด้วย - กลอ้งถ่ำยรูป, เสือ้ผำ้สวมใส่สบำย, อุปกรณ์กนัแดด, หมวก, แว่นตำ, 
รองเทำ้สวมใส่สบำย, ยำประจ ำตวั 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มูลอา้งองิดา้นล่าง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  

บำ้นขำ้งวดั www.bannkangwat.com 

รำ้น No.39 Cafe’ www.facebook.com/no39chiangmai 



 
 
 
 
 
 
 
 

ทุ่งดอกไม ้I Love Flower Farm www.facebook.com/pg/I-Love-Flower-Farm 

ไร่ชำลุงเดช www.facebook.com/lungdat/ 

ประตูท่ำแพ www.thailandgrandsale.tourismthailand.org/ 

วดัพระธำตุหรภิุญไชยวรมหำวหิำร www.lamphun.go.th/ 

 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 

*สมำชกิตอ้งใส่หน้ำกำกอนำมยัตลอดกำรเดนิทำง  
*ก่อนขึน้-ลงรถทุกครัง้  ทำงบรษิทัจะมมีำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์  

 
 

อตัราค่าบริการ เดินทางทุกวนัศุกร ์เดือนเมษายน-กนัยายน 64 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม    

1. ค่ำรถตูป้รบัอำกำศ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
2. ค่ำมคัคุเทศก์ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
3. ค่ำทีพ่กั 2 คนื พรอ้มอำหำรเชำ้ (หอ้งละ 2-3ท่ำน) 

4. ค่ำเขำ้สถำนทีท่่องเทีย่ว ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

5. ค่ำอำหำรและเครือ่งดืม่ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

6. ประกนัอุบตัเิหตุตำมกรมธรรม์ (วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ 
75-85 ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กวา่ 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไมคุ่ม้ครอง ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัการ
ถูกฆาตกรรมหรอืถูกท ารา้ย) 

7. ค่ำภำษมีูลค่ำเพิม่ (ในกรณีตอ้งกำรใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษ ีตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ก่อนกำรช ำระเงนิ หำกแจง้
ภำยหลงักำรช ำระเงนิ ทำงบรษิทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรำยกำรทวัรท์ีร่ะบุ อำท ิคำ่อำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำรกัษำพยำบำล (ในกรณีทีเ่กดิ
จำกกำรเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) หรอืเช่ำจกัรยำน คำ่กจิกรรมผจญภยัต่ำงๆ  เป็นตน้ 

2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 300 บาท 

 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มีราคาเดก็ พกัเด่ียว เพ่ิม 

7,599.- 2,000.- 



 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการจอง 
1. กรุณำแจง้รำยละเอยีด วนัทีเ่ดนิทำง ชือ่ผูจ้อง พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและช่องทำงตดิตอ่ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล์) ส่งขอ้มูลทัง้หมดมำยงัอเีมล์ หรอื ไลน์ 

2. เมื่อเจำ้หนำ้ทีไ่ดร้บัขอ้มูลแลว้ จะตดิต่อกลบั เพื่อยนืยนักำรจอง พรอ้มรำยละเอยีด 

3.ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพือ่เป็นกำรยนืยนักำรจองจงึจะถอืว่ำไดท้ ำกำรส ำรองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยกำรโอนเงนิ
เขำ้ทำงธนำคำรของบรษิทัฯ ดงัรำยละเอยีด หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ัง่ใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่ออยู่ กำร
ช ำระไม่ครบ ถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยไม่มเีงื่อนไข ทำงผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
ตำมเงื่อนไขกำรยกเลกิ 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ำรยกเลกิ เนื่องจำกเป็นแพคเกจ็รำคำพเิศษ หำกเกดิกำรเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสุดวสิยั อำท ิ
สภำพอำกำศ กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลูกคำ้สำมำรถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทำงในโปรแกรมนัน้ๆได้ 
2. ทำงผูจ้ดัจะไมม่กีำรคนืเงนิค่ำบรกิำรทัง้หมดไม่ว่ำกรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  

1. กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 6 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวน ดงักล่ำวทำงบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืเลื่อนกำรเดนิทำงหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2. กำรเปลีย่นแปลงโปรแกรม อำจเกดิขึน้ได ้ตำม สถำนกำรณ์ อำทเิช่น กำรเปลีย่นแปลงของสภำพอำกำศ เป็นตน้  
ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดั จะด ำเนนิกำรโดยรกัษำผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทำง ใหด้ทีีสุ่ด 

3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธควำมรบัผดิชอบค่ำเสยีหำยทีเ่กดิกบัชวีติ ร่ำงกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำรำ้ย ควำมตำย 
อุบตัเิหตุต่ำงๆ  สญูหำยในทรพัยส์นิหรอือย่ำงอื่น กำรนัดหยุดงำน  ภยัธรรมชำต ิกำรก่อจลำจล กำรปฎวิตั ิ และอื่นๆ 
ทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม  

4. พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั  

5. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตวัแทน จนมกีำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกบรษิทัขนส่ง  ผูเ้ดนิทำงไม่
สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ไม่วำ่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่ำเสยีเวลำ  ค่ำเสยีโอกำส ค่ำเสยีควำมรูส้กึ และคำ่ใชจ้่ำยที่
บรษิทัจ่ำยไปแลว้ เป็นตน้    

6. ขอควำมร่วมมอืในเรื่องควำมประพฤตขิองคนเดนิทำง หำกผูจ้ดัเหน็ว่ำผูเ้ดนิทำงประพฤตตินทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรำยตอ่ผูเ้ดนิทำงอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวำงกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเจำ้หน้ำที่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติำมค ำ
ชีแ้จงของเจำ้หน้ำที ่ (ตวัแทน) ทำงผูจ้ดัอำจใชม้ำตรกำรตำมทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วำมประพฤตดิงักล่ำว
ด ำเนินตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึกำรยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิำร 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


