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เชียงใหม่ สายบุญ 3 วนั 2 คืน 
เสริมสิริมงคลไหว้พระ 7 วดัดงั อิม่บุญรับความเฮงตลอดปี 
ขอพรองค์เทพเจ้าแห่งความส าเร็จพระพฆิเนศ หน่ึงเดยีวในเมืองไทย 
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เชียงใหม่ สายบุญ 3 วนั 2 คืน 
เสริมสิริมงคลไหว้พระ 7 วดัดัง อิม่บุญรับความเฮงตลอดปี 

ขอพรองค์เทพเจ้าแห่งความส าเร็จพระพฆิเนศ หน่ึงเดยีวในเมืองไทย 
วนัแรก  เชียงใหม่ – วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวหิาร - ผาช่อ – พพิธิภัณฑ์พระพฆิเนศ – เก๊าไม้ล้านนา คาเฟ่

โรงบ่มยาสูบเก่า – วดัพระธาตุดอยค า 
 

เชา้  เจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยให้การตอ้นรับคณะ ท่ีสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ หรือสถานีขนส่งอาเขต หรือสถานี
รถไฟ โดยรถตูป้รับอากาศ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ร้านโจก๊ตน้พยอม (ท่านละ 1 ชาม + น ้า 1 แกว้) 

 
พาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นวดัประจ าปีชวด(ปีหนู) และวดัคู่บา้นคู่เมืองของอ าเภอ
จอมทอง ตามประวติัเร่ิมมีการก่อสร้างเม่ือปี จุลศกัราชท่ี ๘๑๓ (ปี พ.ศ. ๑๙๙๔) โดยสามีภรรยาคือ นายสร้อยและ
นางเม็ง ซ่ึงเป็นผูเ้ล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ไดล้งมือแผว้ถางพื้นท่ีบริเวณยอดดอยจอมทอง และปลูก
สร้างศาลาและก่อเจดียไ์ว ้พร้อมทั้งสร้างพระพุทธรูปไว ้๒ องค ์ในปี พ.ศ. 2506 ไดรั้บพระราชทานยกฐานะวดั
ข้ึน เป็นวดัพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวหิาร มาจนถึงปัจจุบนั ในพระวหิารหลวงของวดัพระธาตุศรีจอมทอง 
เป็นสถานท่ีประดิษฐานของพระทกัขิณโมลีธาตุ กล่าวไดว้า่พระทกัขิณโมลีธาตุ เป็นมากกวา่พระบรมสารีริกธาตุ
อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีองคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ประทานให้แก่ชาวจอมทองหากยงัเป็นเสมือนสัญลกัษณ์ท่ียึดเหน่ียวให้  พุ
ทศาสนิกชน ตั้งมัน่ในศรัทธาสืบเน่ืองมากวา่ ๕๐๐ ปี  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านขา้วซอยกะโหลง้ 
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บ่าย พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ชมผาช่อ ประติมากรรมธรรมชาติท่ีงดงาม เป็นหน้าผาสูงชัน สูง

ประมาณ 30 เมตร มีความโดดเด่น สวยงาม และแปลกตา เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาชั้นของตะกอน 
หินกรวด และหินทราย ท่ีวางตวัเป็นชั้นสลบักนัซ่ึงมีคุณสมบติัคงทนต่อการสึกกร่อนต่างกนัเม่ือถูกน ้ากดัเซาะชะ
ลา้งหนา้ดินท าใหเ้กิดเป็นหนา้ผาและแท่งเสาดินท่ีมีลวดลายสวยงาม 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ องค์เทพเจา้แห่งความส าเร็จ หน่ึงเดียวในเมืองไทยท่ีรวบรวมศิลปวตัถุและ
เทวปฏิมากรรมเก่ียวกบัพระพิฆเนศ ผูเ้ป็นเทพแห่งความส าเร็จในปางต่าง ๆ กวา่ 1,000 องค ์ท่ีแห่งน้ีเกิดข้ึนโดย
คุณปัณฑร ทีรคานนท ์ผูมี้ความสนใจและศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพิฆเนศ มายาวนานกวา่ 30 ปี ปัจจุบนัมีเทวรู
ปกวา่พนัองค ์ซ่ึงไดม้าจากสถานท่ีต่างๆ ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พิพิธภณัฑ์พระพิฆเนศเป็นแหล่งเรียนรู้
และท่ีเคารพบูชาส าหรับผูเ้ล่ือมใสศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ โดยพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีประกอบด้วยส่วนต่างๆ ท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ - อาคารบูชา ซ่ึงเดิมเป็นพิพิธภณัฑ์หลงัเก่า ปัจจุบนักลายเป็นห้องบูชาและจดักิจกรรมสาธิตการ
ประกอบพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศ โดยภายในอาคาร แสดงเทวรูปพระพิฆเนศประทบัพร้อมครอบครัวแกะสลกั
ด้วยไม้ทั้ งหมด - หอเวทวิทยาคม เป็นศาลาทรงไทยท่ีจ าลองแบบจากศาลาในบ้านพกัของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 
ปราโมทย ์ซ่ึงใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีส าคญัขององค์พระพิฆเนศในเทศกาลคเณศจตุรถี - เทวาลยัพระคเณศ 
ตั้งอยูภ่ายในบริเวณศาลาทรงไทย เทวาลยัหลงัน้ีสร้างข้ึนดว้ยความศรัทธาของคุณปัณฑร ท่ีมีต่อองคพ์ระพิฆเนศ
อยา่งเป่ียมลน้ อิฐทุกกอ้นผ่านการสวดและเขียนอกัขระก่อนน ามาประกอบเป็นเทวาลยัตามคติฮินดู โดยภายใน
นั้นจ าลองคณปติโลกหรือโลกอนัเป็นท่ีประทบัขององค์พระพิฆเนศไว ้และจะใช้เทวาลยัหลงัน้ีประกอบพิธิท่ี
ส าคญัเก่ียวกบัองค์พระพิฆเนศเท่านั้น - อาคารจดัแสดง 1 และ 2 สถาปัตยกรรมฮินดูในเกาะบาหลี ภายในตวั
อาคารทั้งสองหลงัน้ี ใชเ้ป็นพื้นท่ีจดัแสดงรูปเคารพขององคพ์ระพิฆเนศปางต่างๆ มากมาย (ไม่รวมค่าเช่าชุดชุด
ส่าหรี ส าหรับถ่ายรูป) 
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แวะคาเฟ่โรงบ่ม ท่ีเก๊าไมล้า้นนา รีสอร์ท อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปพิพิธภณัฑ์โรงบ่มยาสูบเก่าแก่ ลาน 
Amphitheatre หรือ อฒัจนัทร์ดินเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์โรแมนติคแห่งปี ฉากงานแต่งงานในเร่ือง 
"Friend Zone" และรางวลัการันตี UNESCO Heritage Award 2018 อีกดว้ย ท่ีพกัของท่ีน่ีมีเอกลกัษณ์และมีสไตล์ 
ด้านนอกตัวอาคารปลูกต้นไม้จ  าพวกไม้เล้ือยข้ึนปกคลุมอาคารทั้ งหลัง บรรยากาศร่มร่ืน สงบ เย็นสบาย 
นอกจากน้ียงัมีคาเฟ่โรงบ่มให้บริการขนมหวานโฮมเมด กาแฟและชาหลากหลายสายพนัธ์ุพร้อมกบัน ้ าผลไมต้าม
ฤดูกาล (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืมและเบเกอร่ี) 

เยน็ เดินทางกลบัเขา้ตวัเมืองเชียงใหม่ (ประมาณ 1 ชัว่โมง) 
แวะขอพรหลวงพ่อทนัใจ ท่ี วัดพระธาตุดอยค า (วดัสุวรรณบรรพต) วดัส าคญัท่ีเก่าแก่ของจงัหวดัเชียงใหม่ มี
อายุกวา่ 1,300 ปี มีลานชมวิวท่ีสามารถชมวิวรอบเมืองเชียงใหม่ และเป็นท่ีประดิษฐานของหลวงพ่อทนัใจ ซ่ึงมี
อายุเก่าแก่กวา่ 500 ปี เป็นองคพ์ระพุทธรูปท่ีใชเ้วลาสร้างเสร็จภายในหน่ึงวนั โดยเร่ิมพิธีตั้งแต่ 6 ทุ่ม จนสามารถ
สร้างองค์พระเสร็จก่อนพระอาทิตยต์กดินของวนัถดัไป จึงกลายเป็นเร่ืองมหัศจรรย ์ท าให้ชาวบา้นเช่ือว่าเป็น
เพราะพุทธานุภาพและปาฏิหาริยท่ี์สามารถสร้างพระพุทธรูปให้เสร็จภายในหน่ึงวนัได ้ดงันั้น ส่งผลให้ชาวบา้น
ต่างมีความเช่ือวา่ หลวงพ่อทนัใจ คือพระพุทธรูปท่ีสามารถบนัดาลพรและความส าเร็จ ให้แก่ผูท่ี้มาอธิษฐานขอ
พรไดอ้ยา่งทนัใจ ความเช่ือ ! การกราบไหวห้ลวงพอ่ทนัใจ  

ค ่า รับประทานอาหารพื้นเมืองของคนเหนือ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
หลงัอาหารค ่า น าท่านเขา้เช็คอินโรงแรมท่ีพกั 2 คืน Novotel Chiangmai Nimman ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีส่อง  วดัเด่นสะหลศีรีเมืองแกน – วดัป่าดาราภริมย์ – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ – 

ONE Nimman 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  Cr. เพจ วดัเด่นสะหลีศรีเมืองแกน 
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วดัเด่นสะหลเีมืองแกน หรือท่ีชาวบา้นเรียกนัสั้นๆ วา่ “วดับา้นเด่น” ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอแแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ วดั
แห่งน้ีเกิดจากแรงศรัทธาในเร่ืองของศาสนาและความเช่ือต่างๆ แต่เดิมวดัแห่งน้ีเป็นเพียงวดัเล็ก ๆ เท่านั้น แต่ดว้ย
แรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อท่านครูบาเจา้เทือง นาถสีโล เกจิดงัแห่งภาคเหนือท่ีจ าพรรษาอยู่ท่ีวดัน้ี จึง
พฒันาจากวดัเล็ก ๆ ใหมี้ความใหญ่โตสวยงาม รูปแบบการก่อสร้างนั้น เป็นแบบลา้นนาประยกุต ์ท่ีผสมผสานกบั
แนวคิดของท่านครูบาเจา้เทืองเอง ท่ีครูบาเรียกวา่ “แนวสถาปนึก” ปัจจุบนัจึงมีขนาดส่ิงปลูกสร้างใหญ่และยงัคง
สร้างไม่แลว้เสร็จในหลายๆ ส่วน แต่ก็มีนกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มาชมความความวิจิตรสวยงามของวดัไม่ขาด
สายท่ีน่ียงัมีพระพุทธรูปไมข้องเหล่าเกจิอาจารยช่ื์อดงั มีหอพระธรรม และดา้นหลงัพระอุโบสถ เป็นสถานท่ีตั้ง
ของพระธาตุ 12 ราศีจ าลอง นกัท่องเท่ียวก็สามารถมากราบไหวบู้ชาพระธาตุประจ าปีเกิดไดท่ี้วดัแห่งน้ี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน (เมนูชุดเซ็ต) 

 
 

บ่าย วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นพระอารามหลวงแห่งท่ี 7 ในจงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอแม่ริม ติดกบัพระต าหนกัดารา
ภิรมย ์มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ส่ิงก่อสร้างภายในวดัล้วนมีความวิจิตงดงาม ถือว่าสวยงามติดอนัดบัต้นๆ 
ภายในวดัมีบรรยากาศร่มร่ืน เงียบสงบ มีป้ายค าสอนเตือนใจแก่ผูม้าเยือน วดัแห่งน้ีเกิดจาก พระครูวินยัธรมัน่ ภู
ริทตฺโต ไดอ้อกจาริกธุดงคม์ายงัเชียงใหม่ และไดพ้  านกั ณ ป่าชา้ร้างติดกบัสวนเจา้สบาย พระต าหนกัดาราภิรมย์
ของเจา้ดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเป็นสถานท่ีสงบ เป็นสปายะในการบ าเพ็ญกรรมฐาน  และมี
พระสงฆไ์ดเ้ขา้มาบ าเพ็ญกรรมฐาน ณ ท่ีแห่งน้ี เม่ือชาวบา้นในละแวกเห็นแลว้ไดเ้กิดศรัทธาจึงไดร่้วมกนัสร้าง
เสนาสนะต่างๆ ถวายเพื่อให้คณะสงฆไ์ดใ้ชใ้นกิจการสงฆ ์ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 เจา้ลดาค า ณ เชียงใหม่ ทายาท
ของเจา้ดารารัศมี พระราชชายา ไดถ้วายท่ีดินดงักล่าวซ่ึงอยูใ่นเขตพระราชฐานพระต าหนกัเจา้ดารารัศมีให้แก่วดั 
จึงมีการเปล่ียนช่ือวดัใหม่ นามวา่ “วดัป่าดาราภิรมย”์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระราชชายาเจา้ดารารัศมี 
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แวะชมธรรมชาติ ถ่ายรูปเก๋ๆ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นหน่วยงานหน่ึงในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้จดัสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซ่ึงมีหน้าท่ีให้ความรู้เก่ียวกับ
ธรรมชาติวิทยา ส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและส่ิงแวดลอ้ม ให้แก่เยาวชนและบุคคลทัว่ไปไดช้มและเรียนรู้ สถานท่ี
น่าสนใจในสวนพฤกษศาสตร์ อาทิเช่น กลุ่มอาคารเรือนกระจก Rose Garden สวนแห่งรัก พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติ 
Canopy Walks เส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ เรือนกล้วยไม้ไทย เส้นทางกระสุนพระอินทร์ -
พระราม เส้นทางสวนรุกขชาติ เส้นทาง Banana Avenue ศูนยเ์กษตรอินทรีย ์และ น ้าตกแม่สานอ้ย นอกจากน้ียงัมี
กิจกรรม และห้องนิทรรศจดัแสดงหมุนเวียน อย่างน่าสนใจ พิเศษ!! ส าหรับคณะพาท่านน่ังรถรางชมสวน
พฤกษศาสตร์ 

 
ONE Nimman แลนดม์าร์คใหม่ท่ีตอ้งเช็คอิน ในยา่นนิมมานเหมินท ์ตั้งอยู ่มีมุมถ่ายรูปเก๋ ไม่วา่จะถ่ายมุมไหนก็
สวย เป็นแหล่งรวมร้านคา้ ศิลปะ วฒันธรรม และการผสมผสานสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปกบัสไตล์ลา้นนาได้
อย่างลงตวั ภายในมีทั้งร้านอาหาร ร้านคา้ ร้านกาแฟ แกลลอร่ีแสดงผลงานศิลปะ และท่ีพลาดไม่ได้ คือ One 
Street Food Market เลือกซ้ือชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลายเรียกไดว้า่อ่ิมอร่อยครบ 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ ณ วนั นิมมาน เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
หมายเหตุ หากตรงวันเสาร์ หรือวันอาทิคย์ เพิ่ม++ อิสระเดินชอ้ปป้ิง “ถนนวัวลาย” (วนัเสาร์) หรือ “ถนนท่า
แพ” (วนัอาทิตย)์ เป็นถนนคนเดินทีขายสินคา้พื้นเมือง เส้ือผา้ กระเป๋าลายพื้นเมือง งานเขียน รูปภาพ งานฝีมือ 
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ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงินหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นของใช้เคร่ืองประดับ หรือของตกแต่งบา้น และอาหาร
พื้นเมือง ถนนเส้นน้ีจะเร่ิมคึกคกัตั้งแต่ 4 โมงเยน็ไปจนถึงเทียงคืน  

 ไดเ้วลาน าท่านกลบัเขา้ท่ีพกั  
 
 

วนัทีส่าม  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวชัิย - วดัผาลาด – วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร – วดัอโุมงค์ - บ้านข้างวดั 
 

09.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พร้อมคืนหอ้งพกั  
เชา้  สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวชัิย ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นนกับุญแห่งลา้นนาไทย และปูชนียบุคคลท่ีชาวเชียงใหม่เคารพ

ศรัทธา มาจนถึงปัจจุบนั เป็นผูริ้เร่ิมชกัชวนให้ประชาชนชาวบา้น ร่วมแรงร่วมใจกนัสร้างถนนจากเชิงดอยข้ึน
ไปสู่วดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกไดว้า่เป็นผูบุ้กเบิกเส้นทาง ข้ึนดอยสุเทพ ท่ีท าให้เรามีโอกาสไดข้ึ้นไป
ช่ืนชมความงามของธรรมชาติและกล่ินอายแห่งอารยธรรมลา้นนาไดจ้นถึงทุกวนัน้ี ผูท่ี้จะข้ึนไปดอยสุเทพมกัจะ
แวะนมสัการอนุสาวรียค์รูบาศรีวชิยัเพื่อความเป็นสวสัดิมงคล 

 
จากนั้นพาท่านแวะ วัดผาลาด (สกทาคามี) เป็นวดัท่ีอยูร่ะหวา่งทางสู่ดอยสุเทพ มีความสงบร่มเยน็ และสวยงาม 
สร้างข้ึนในรัชสมยัพระเจา้กือนา เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเส่ียงทายหาสถานท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
โบราณสถานท่ีส าคญัภายในวดัมี วิหาร สร้างข้ึนในสมยัครูบาศรีวิชยัสร้างทางข้ึนดอยสุเทพ มีเจดีย ์เป็นศิลปะ
สมยัครูบาศรีวิชยั แต่สร้างโดยช่างชาวพม่า ลกัษณะของเจดียจึ์งออกมาเป็นศิลปะแบบพม่า ดา้นหลงัวดัมีน ้ าตก
หว้ยผาลาดไหลผา่นให้บรรยากาศร่มร่ืน สบายตา วดัผาลาดแห่งน้ียงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ือง รากนค
รา อีกดว้ย 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ วดัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในเชียงใหม่ สร้างข้ึนเม่ือตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 ในสมยัพระ
เจา้กือนาธรรมิกราช ความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เร่ิมตั้งแต่ทางข้ึนพระธาตุซ่ึงเป็นบนัไดนาคเจด็เศียร
ก่อปูน และเม่ือเดินเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดียท์รงเชียงแสน ฐานสูง ยอ่มุมระฆงัทรงแปดเหล่ียม ปิดดว้ยทองจงั
โก 2 ชั้น ซ่ึงก่อสร้างตามแบบศิลปะลา้นนา อีกทั้งในบริเวณวดัยงัเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ไดอ้ยา่งชดัเจนอีก
แห่งหน่ึงด้วย นอกจากน้ี ท่ีวดัพระธาตุดอยสุเทพยงัมีการจดังานประเพณีเดินข้ึนดอย เพื่อสักการะพระบรม
สารีริกธาตุเป็นประจ าทุกปี โดยจดัข้ึนในช่วงวนัวิสาขบูชา ในงานจะมีขบวนแห่น ้ าส าหรับสรงพระธาตุ โดยมี
พระสงฆ ์สามเณร และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมขบวนกนัอยา่งเนืองแน่น 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
วัดอุโมงค์! โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี วดัอุโมงคเ์ป็นวดัท่ีส าคญัอีกแห่งของเชียงใหม่ 
เป็นวดัท่ีร่มร่ืนและมีขนาดกวา้งขวาง ลกัษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ ์เดิมสร้าง
ข้ึนในสมยัพญามงัรายเป็นวดัท่ีมีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นหน่ึงในวดัท่ีมีร่องรอยของความเจริญทางพุทธ
ศาสนานบัแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนัเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ อุโมงค์ ท่ีอยู่ใตเ้จดียอ์งค์ใหญ่ และเป็นก าแพงท่ี
หลายช่องสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้

 
 

ภายในอุโมงค์เต็มไปดว้ยร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนงัสวยงาม ขณะท่ีรอบอุโมงค์เต็มไปดว้ยศาสนสถานและ
ประติมากรรมท่ีส าคญั อาทิ กลุ่มพระพุทธรูปหินสลกัท่ีตั้งเรียงราย, เสาหินอโศกจ าลอง และ ฯลฯ  ดว้ยบรรยากาศ
ท่ีเป่ียมเสน่ห์และความสวยงามร่มร่ืนน้ีเอง วดัอุโมงคจึ์งไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์และละครโทรทศัน์
หลายเร่ือง อาทิ รากนครา ละครโทรทศัน์อนัโด่งดงัท่ีออกอากาศทางช่อง 3 เป็นตน้ 

 
แวะ “บ้านข้างวัด” เดินเล่น ช้อปป้ิง ในบรรยากาศบา้นๆ ณ เชียงใหม่ คอมมูนิต้ีมอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ใน
ซอยวดัอุโมงค์ แนวความคิดท่ีตอ้งการสร้างชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพนัธ์ของคนในชุมชนคล้ายกบัการอยู่
ร่วมกนัของผูค้นในสมยัก่อน มีการพึ่งพาอาศยักนั ช่วยเหลือกนั ดูแลซ่ึงกนัและกนั ภายใตก้ารออกแบบท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีรายลอ้มดว้ยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมยัเก่าผสมกบัความร่วมสมยัในปัจจุบนั ภายในจะมีบา้นก่ึงไมก่ึ้งปูน
เปลือย แบบ 2 ชั้น สร้างให้เหมือนบา้นในสมยัก่อน ตั้งอยูล่อ้มรอบกนั ตกแต่งดว้ยของเก่าดั้งเดิม ท่ีให้กล่ินอาย
ตอนท่ีเรายงัเด็กๆ รวมถึงตน้ไมสี้เขียว ร่มเยน็ ท่ีปลูกรอบๆ เห็นแลว้สดช่ืน ในบา้นแต่ละหลงัก็จะเปิดเป็นร้านขาย
ของเแฮนเมด, ของตกแต่งบา้น, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, งานไม ้, งานคราฟทแ์ละงานเซรามิก, หอ้งสมุดเก๋ๆ เอาไว้
นัง่อ่านหนงัสือชิลๆ  
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เยน็ ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ หรือสถานีขนส่งอาเขต หรือสถานีรถไฟ   
...... น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวสัดิภาพ....พร้อมความประทบัใจ 

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

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย: กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตา, เส้ือผา้และรองเทา้สวมใส่สบาย, ยา
ประจ าตวั 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
ผาช่อ https://www.facebook.com/maewang.nationalpark 
เก๊าไมล้า้นนา รีสอร์ท  https://www.kaomailanna.com/ 
วดัเด่นสะหลีศรีเมืองแกน https://www.facebook.com/watbanden 
วดัป่าดาราภิรมย,์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ, วดัผาลาด https://thailandtourismdirectory.go.th 
ONE Nimman https://www.facebook.com/onenimman 
บา้นขา้งวดั www.bannkangwat.com 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

เดนิทางได้ทุกวนั เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2564 

 

ลูกค้า 4-5 ท่าน 

ราคาท่านละ (บาท)  

ลูกค้า 6-8 ท่าน 

ราคาท่านละ (บาท)  
พกัเดี่ยว เพิม่ 

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/


หนา้ 10 - Code JNL-N38_โปรแกรม เชียงใหม่ สายบุญ 3 วนั 2 คืน เดินทางทุกวนั_เดือนพฤษภาคม-ธนัวาคม64    

อตัราค่าบริการนีร้วม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
2. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่าท่ีพกั 2 คืน พร้อมอาหารเชา้ (หอ้งละ 2-3ท่าน) 
4. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
6. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท า
ร้าย) 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าเดินทาง (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถไฟ, รถบสั) จาก.......ถึงเชียงใหม่  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
3. ค่าทปิไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 
 

วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้
ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่ การช าระไม่
ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไข
การยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
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หมายเหตุ       
1. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ 
และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  
สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือ
ทางออ้ม  
3. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของผูจ้ดัก  ากบั  
4. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ 
เป็นตน้    
5.ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผู ้
เดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี 
(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการ
ยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 


