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ก ำหนดวนัเดนิทำง 

เมษำยน 2564 
09-12, 16-19, 23-26 

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

มถุินำยน 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 

กนัยำยน 2564 
03-06, 10-13, 17-20, 24-27 
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แอ่วเชียงใหม่ ล ำพนู ล ำปำง 4 วนั 2 คืน 
- ครบรส ครบเคร่ือง ถ่ำยรูปชิคชิคสวนพฤกษศำสตร์ กิน๋อำหำรพืน้เมือง - 

- ไหว้ 2 พระธำตุ เทีย่ววดัอุโมงค์ ชมอุโบสถเงนิแห่งแรกของโลก – 
วนัแรก (ศุกร์)    กรุงเทพฯ – เชียงใหม่  
 

18.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท. ดินแดง-วภิำวดีรังสิต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ำรตอ้นรับ 
19.00 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยรถตูป้รับอำกำศ พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน ำ้ด่ืมบนรถ  
 นอนหลบัพกัผอ่นบนรถตู ้(ใชเ้วลำเดินทำงรำวๆ 11ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง (เสำร์)   เชียงใหม่ – วดัเจดีย์หลวง – วดัอโุมงค์ – บ้ำนข้ำงวดั – No.39 cafe  
 

07.00 น. สวสัดเีจยีงใหม่!!! รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น    

 
 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหำร เป็นวัดเก่ำแก่ในจังหวัดเชียงใหม่  สร้ำงข้ึนในรัชสมยัของพระเจำ้แสนเมืองมำ กษตัริย์
ล  ำดบัท่ี 7 ของรำชวงศ์มงัรำย ไม่ปรำกฏปีท่ีสร้ำงแน่ชดั สันนิษฐำนว่ำวดัแห่งน้ีน่ำจะสร้ำงในปี พ.ศ.1928-พ.ศ.
1945 วดัเจดียห์ลวงเป็นพระอำรำมหลวงแบบโบรำณมีกำรบูรณะมำหลำยสมยั โดยเฉพำะพระเจดียท่ี์ปัจจุบนัมี
ขนำดควำมกวำ้ง 60 เมตร เป็นองคพ์ระเจดียท่ี์มีควำมส ำคญัท่ีสุดองคห์น่ึงในเชียงใหม่ วดัเจดียห์ลวงสร้ำงอยู่ใจ
กลำงเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงแต่เดิมถือวำ่เป็นศูนยก์ลำงกำรปกครองของรำชอำณำจกัรลำ้นนำ ปัจจุบนับริเวณวดัเจดีย์
หลวงกลำงเมืองเชียงใหม่มีส่ิงสักกำระหลำกหลำย ได้แก่ เจดียห์ลวง อินทขีล ตน้ยำง กุมภณัฑ์ พระฤำษี ซ่ึง
สะทอ้นพฒันำกำรคติจกัรวำลไดป้รับเปล่ียนไปตำมสถำนกำรณ์ท่ีแวดลอ้มของเมืองชีวติ วดัเจดียห์ลวงแห่งน้ีคร้ัง
หน่ึงเคยเป็นท่ีประดิษฐำนของพระแกว้มรกต พระประจ ำคู่บำ้นคู่เมืองของไทย 
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วัดอุโมงค์! โบรำณสถำนที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มำกกว่ำ 700 ปี วดัอุโมงคเ์ป็นวดัท่ีส ำคญัอีกแห่งของเชียงใหม่ 
เป็นวดัท่ีร่มร่ืนและมีขนำดกวำ้งขวำง ลกัษณะกำรออกแบบเป็นไปตำมแบบพุทธศำสนำแบบลงักำวงศ ์เดิมสร้ำง
ข้ึนในสมยัพญำมงัรำยเป็นวดัท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็นหน่ึงในวดัท่ีมีร่องรอยของควำมเจริญทำงพุทธ
ศำสนำนบัแต่อดีตมำจนถึงปัจจุบนัเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะ อุโมงค์ ท่ีอยู่ใตเ้จดียอ์งค์ใหญ่ และเป็นก ำแพงท่ี
หลำยช่องสำมำรถเดินทะลุถึงกนัได ้ภำยในอุโมงคเ์ต็มไปดว้ยร่องรอยภำพจิตรกรรมฝำผนงัสวยงำม ขณะท่ีรอบ
อุโมงค์เต็มไปด้วยศำสนสถำนและประติมำกรรมท่ีส ำคญั อำทิ กลุ่มพระพุทธรูปหินสลกัท่ีตั้งเรียงรำย, เสำหิน
อโศกจ ำลอง และ ฯลฯ  ด้วยบรรยำกำศท่ีเป่ียมเสน่ห์และควำมสวยงำมร่มร่ืนน้ีเอง วดัอุโมงค์จึงได้ถูกใช้เป็น
สถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์และละครโทรทศัน์หลำยเร่ือง อำทิ รำกนครำ ละครโทรทศัน์อนัโด่งดงัท่ีออกอำกำศทำง
ช่อง 3 เป็นตน้ 

เท่ียง อิสระอำหำรกลำงวนั ใหท้่ำนไดย้อ้นเวลำเขำ้ไปในยคุสมยัเก่ำดั้งเดิมของเมืองเชียงใหม่   

 
บ่ำย “บ้ำนข้ำงวดั” เดินเล่น ช้อปป้ิง ในบรรยำกำศบ้ำนๆ ณ เชียงใหม่ คอมมูนิต้ีมอลล์สไตลพ์ื้นเมือง ตั้งอยูใ่นซอย

วดัอุโมงค์ แนวควำมคิดท่ีตอ้งกำรสร้ำงชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพนัธ์ของคนในชุมชนคลำ้ยกบักำรอยูร่่วมกนั
ของผูค้นในสมยัก่อน มีกำรพึ่งพำอำศยักนั ช่วยเหลือกนั ดูแลซ่ึงกนัและกนั ภำยใตก้ำรออกแบบท่ีอยู่อำศยัท่ีรำย
ล้อมด้วยธรรมชำติ อิงบรรยำกำศแบบสมยัเก่ำผสมกบัควำมร่วมสมยัในปัจจุบนั ภำยในจะมีบำ้นก่ึงไมก่ึ้งปูน
เปลือย แบบ 2 ชั้น สร้ำงให้เหมือนบำ้นในสมยัก่อน ตั้งอยูล่อ้มรอบกนั ตกแต่งดว้ยของเก่ำดั้งเดิม ท่ีให้กล่ินอำย
ตอนท่ีเรำยงัเด็กๆ รวมถึงตน้ไมสี้เขียว ร่มเยน็ ท่ีปลูกรอบๆ เห็นแลว้สดช่ืน ในบำ้นแต่ละหลงัก็จะเปิดเป็นร้ำนขำย
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ของเแฮนเมด, ของตกแต่งบำ้น, ร้ำนอำหำร, ร้ำนกำแฟ, งำนไม ้, งำนครำฟทแ์ละงำนเซรำมิก, หอ้งสมุดเก๋ๆ เอำไว้
นัง่อ่ำนหนงัสือชิลๆ  

  
 

ร้ำน No.39 Cafe’ ร้ำนกำแฟเก๋ๆ บรรยำกำศดี น่ำนัง่ อีกแห่งของเชียงใหม่  ตั้งอยู่ซอยหลงัวดัอุโมงค์ (เลยวดั 
800เมตร)  เป็นท่ีรู้กนัดีของคนแถวน้ีครับว่ำบริเวณวดัอุโมงค์และรอบๆ แถวน้ีเป็นป่ำท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีมีตน้ไม้
ใหญ่ตำมธรรมชำติอย่ำงร่มรืน ท ำให้ร้ำนกำแฟและร้ำนอำหำรย่ำนน้ีไดรั้บควำมสวยงำมและท ำให้กำรนัง่ทำน
อำหำรจิบกำแฟเป็นไปอยำ่งสุนทรี มีพื้นท่ีกวำ้งขวำง โปร่ง ร่มร่ืน ร้ำนน้ีมีจุดเด่นคือ มีสระน ้ ำตรงกลำง  พร้อม
ดว้ยมีท่ีนัง่ให้เลือกนัง่ไดร้อบสระ  แต่ละโซนตกแต่งหลำกหลำยรูปแบบในร้ำนเดียว มีทั้งแบบบำ้นไมเ้ก่ำ  2 ชั้น  
แนวอิสดลัตรี แบบ Glass House   ให้บริกำรเคร่ืองด่ืมรสชำติดี ทั้งชำ กำแฟ ชำเขียว สมูทต้ี  รวมถึงเบเกอรีโฮม
เมด เมนูทำนเล่น อยำ่งเช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่ำ  เฟรนช์ฟรำยส์ (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น  
 น ำท่ำนเขำ้เช็คอินโรงแรมท่ีพกั Kokotel, Ibis Styles, Burisiri Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัทีส่ำม (อำทติย์)   สวนพฤกษศำสตร์สิริกติิ์ - ประตูท่ำแพ - ถนนช้ำงม่อย - ถนนคนเดินววัลำย  

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 
แวะชมธรรมชำติ ถ่ำยรูปเก๋ๆ สวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ เป็นหน่วยงำนหน่ึงในกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ได้จดัสร้ำงอำคำรพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ ซ่ึงมีหน้ำท่ีให้ควำมรู้เก่ียวกับ
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ธรรมชำติวิทยำ ส่ิงมีชีวิตโดยเฉพำะพืชและส่ิงแวดลอ้ม ให้แก่เยำวชนและบุคคลทัว่ไปไดช้มและเรียนรู้ สถำนท่ี
น่ำสนใจในสวนพฤกษศำสตร์ อำทิเช่น กลุ่มอำคำรเรือนกระจก Rose Garden สวนแห่งรัก พิพิธภณัฑ์ธรรมชำติ 
Canopy Walks เส้นทำงเดินชมธรรมชำติเหนือเรือนยอดไม้ เรือนกล้วยไม้ไทย เส้นทำงกระสุนพระอินทร์-
พระรำม เส้นทำงสวนรุกขชำติ เส้นทำง Banana Avenue ศูนยเ์กษตรอินทรีย ์และ น ้ำตกแม่สำนอ้ย นอกจำกน้ียงัมี
กิจกรรม และหอ้งนิทรรศจดัแสดงหมุนเวยีน อยำ่งน่ำสนใจ  

พเิศษ!! ส ำหรับคณะพำท่ำนน่ังรถรำงชมสวนพฤกษศำสตร์ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 

 
ประตูท่ำแพ เดิมเป็นประตู 2 ชั้น วำงต ำแหน่งเยื้องกนัและมีป้อมยื่นออกมำขำ้งประตูเมือง เพื่อใช้เป็นปรำกำร
ป้องกนัเมืองยำมศึกสงครำมในอดีต ประตูท่ำแพในปัจจุบนัน้ี เทศบำลนครเชียงใหม่และกรมศิลปำกรไดร่้วมกนั
สร้ำงข้ึนมำใหม่ เม่ือปี พ.ศ. 2528 โดยอำศยัหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์และโบรำณคดี ประตูท่ำแพท่ีถูกเรียกกนั
ในปัจจุบนันั้น แทจ้ริงมีนำมว่ำ "ประตูเชียงเรือก" เพรำะอยู่ใกลห้มู่บำ้นเชียงเรือก สร้ำงข้ึนคร้ังแรกในรัชสมยั
พญำมงัรำย เม่ือแรกตั้งเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 1839 ส่วนประตูท่ำแพของจริงนั้นเดิมเคยตั้งอยูบ่ริเวณส่ีแยกวดั
แสนฝำง ซ่ึงเป็นประตูของแนวก ำแพงเมืองชั้นนอก ต่อมำเม่ือมีกำรร้ือแนวก ำแพงชั้นนอกออกจึงเหลือแต่ประตู
เชียงเรือกท่ีเป็นประตูชั้นใน ชำวบำ้นจึงเรียกประตูเชียงเรือกน้ีว่ำประตูท่ำแพแทน อีกหน่ึงจุดถ่ำยรูปเก๋ ๆ ที่
เชียงใหม่ “ถนนช้ำงม่อยเก่ำ” แหล่งรวมงำนหวำย งำนจกัสำน มีทั้งกระเป๋ำ หมวก รองเทำ้ ตะกร้ำ เส่ือ ท่ีรอง
แกว้ เกำ้อ้ี ชั้นวำงของ คือมีของให้เลือกละลำนตำ และท่ีส ำคญัถ่ำยรูปออกมำเก๋มำกดว้ยค่ะ ถนนช้ำงม่อยเก่ำ จ.
เชียงใหม่ เป็นถนนท่ีมีงำนแฮนด์เมดทอ้งถ่ินเยอะมำก มีทั้งงำนหวำย งำนจกัสำน งำนผำ้ งำนปัก มำท่ีน่ีไดติ้ดไม้
ติดมือกลบัไปแน่นอน 
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อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก วัดศรีสุพรรณ อยูบ่นถนนววัลำย สร้ำงข้ึนในปีพ.ศ.2043 เป็นวดัเก่ำแก่มีอำยุกว่ำ 
500 ปี ก่อสร้ำงในรัชสมยัของพระเจำ้เมืองแกว้ กษตัริยเ์ชียงใหม่รำชธำนี และพระนำงสิริยสวดี พระรำชมำรดำ
มหำเทวีเจำ้ ท่ีโปรดเกลำ้ฯ ให้มหำอ ำมำตยเ์จำ้หม่ืนหลวงจ่ำค ำ สร้ำงวดัช่ือว่ำ วดัศรีสุพรรณอำรำม ภำยในวดัมี 
อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ท่ีชำวบำ้นร่วมกนัสร้ำงข้ึน เพื่อตั้งใจท่ีจะอนุรักษเ์คร่ืองเงินชุมชนววัลำยและยงัเป็น
บริเวณชุมชนท ำหตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่อีกดว้ยค่ะ ดว้ยท่ีตั้งของ วดัศรีสุพรรณ ท่ีอยู่
ภำยในชุมชนหัตถกรรมช่ำงหล่อ หัตถกรรมเคร่ืองเงินของถนนววัลำย เลยท ำให้กลุ่มหัตถศิลป์ล้ำนนำวดัศรี
สุพรรณ ถูกจดัตั้งข้ึน โดยมีศูนยศึ์กษำศิลปะไทยโบรำณสล่ำสิบหมู่ลำ้นนำวดัศรีสุพรรณ อยูภ่ำยในวดั ต่อมำเม่ือปี 
พ.ศ. 2547 ทำงวดัเลยอยำกจะสร้ำงอุโบสถเงินหลงัแรกของโลกข้ึนมำ เลยท ำให้อุโบสถเงินนั้น กลำยเป็นหน่ึงใน
สถำปัตยกรรมท่ีส ำคญัของพระพุทธศำสนำนัน่เองค่ะ 
อิสระเดินชอ้ปป้ิง “ถนนววัลำย” เดิมเป็นท่ีตั้งของหมู่บำ้นท่ีท ำเก่ียวกบัเคร่ืองเงินมำก่อน สินคำ้ท่ีมีมำวำงจ ำหน่ำย
ท่ีถนนแห่งน้ีจะเป็นสินคำ้เฉพำะกลุ่ม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเงินอนัเป็นเอกลกัษณ์เด่นของยำ่นน้ี โดยสำมำรถเดิน
เลือกซ้ือเคร่ืองเงินสวย ๆ หลำกหลำยรูปแบบ ไม่วำ่จะเป็นของใชเ้คร่ืองประดบั หรือของตกแต่งบำ้นอยำ่งสบำย
อำรมณ์  

เยน็  อิสระอำหำรเยน็ ณ ถนนคนเดินววัลำย เพื่อควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง ล้ิมลองอำหำรพื้นเมืองเจียงใหม่ 
 ได้เวลำสมควรน ำคณะเดินทำงเขำ้ท่ีพกั Kokotel, Ibis Styles, Burisiri Hotel หรือเทียบเท่ำ พกัผ่อนตำม

อธัยำศยั  
 
 

วนัทีส่ี่  (จันทร์)  ล ำพูน - วดัพระธำตุหริภุญชัย – ล ำปำง - พระธำตุล ำปำงหลวง - กรุงเทพฯ 
 

09.00 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม พร้อมคืนหอ้งพกั  

ชวนคนปีระกำ ปีนึงมคีร้ังเดียว! ร่วมประเพณีแปดเป็งสรงน ้ำ “พระธำตุเจำ้หริภุญชยั” 
ประเพณีสรงน ้ำพระบรมธำตุหริภุญชยั ก ำหนดจดัข้ึน ณ วดัพระบรมธำตุหริภุญชยัวรมหำวหิำร อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำพูน 

ในวนัข้ึน ๑๕ ค ่ำ เดือน ๘ เหนือ หรือท่ีชำวเหนือเรียกวำ่ " วนัแปดเป็ง " 
 (ระหวำ่งเดือนเมษำยน ซ่ึงตรงกบัวนัข้ึน ๑๕ ค ่ำ เดือน ๖ ของภำคกลำง ช่วงระหวำ่งวนัท่ี 21-26 เมษำยน 2564 

 
 

Cr.  
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เชำ้ เดินทำงสู่ จ.ล ำพูน วดัพระธำตุหริภุญไชยวรมหำวหิำร ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทีอ่ยู่คู่เมืองล ำพูน มำอยำ่งยำวนำนตั้งอดีต
นบัเวลำมำกกว่ำพนัปี ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองล ำพูน มีถนนลอ้มรอบส่ีดำ้น คือ ถนนอฏัฐำรสทำงทิศเหนือ ถนนชยั
มงคลทำงทิศใต ้ถนนรอบเมืองทำง ทิศตะวนัออก นอกจำกนั้นยงัเป็นองคพ์ระธำตุประจ ำปีเกิดของคนเกิดปี ระกำ
พระบรมธำตุหริภุญไชย ภำยในบรรจุพระเกศบรมธำตุบรรจุในโกศทองค ำ ประดิษฐำนในพระเจดีย ์ประกอบดว้ย
ฐำนปัทม์ แบบฐำนบวัลูกแก้ว ย่อเก็จ ต่อจำกฐำนบวัลูกแก้วเป็นฐำนเขียงกลมสำมชั้น ตั้ งรับองค์ระฆงักลม 
บลัลงัก์ยอ่เหล่ียม สูง 25 วำ 2 ศอก ฐำนกวำ้ง 12 วำ 2 ศอก 1 คืบ มีสัตติ- บญัชร (ร้ัวเหล็กและทองเหลือง) 2 ชั้น 
ส ำเภำทอง ประดิษฐำนอยู่ประจ ำร้ัวชั้นนอกทั้งทิศเหนือ และทิศใต ้มีซุ้มกุมภณัฑ์ และฉัตรประจ ำส่ีมุม และ
หอคอยประจ ำทุกดำ้นรวม 4 หอ บรรจุพระพุทธรูป นัง่ทุกหอ นอกจำกน้ียงัมีโคมประทีป และแท่นบูชำก่อประจ ำ
ไวเ้พื่อเป็นท่ีสักกำระบูชำของพุทธศำสนิกชนทัว่ไป 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น  

 
 

บ่ำย เดินทำงสู่จ.ล ำปำง วัดพระธำตุล ำปำงหลวง เป็นวดัคู่บำ้นคู่เมืองล ำปำงมำแต่โบรำณ ตำมต ำนำนกล่ำวว่ำมีมำ 
ตั้งแต่สมยั พระนำงจำมเทวี ในรำวพุทธศตวรรษท่ี 20 ตอนปลำยเป็นวดัไมท่ี้สมบูรณ์ท่ีสุด แห่งหน่ึงของไทย 
งดงำมดว้ยสถำปัตยกรรมเก่ำแก่ มำกมำยพระธำตุล ำปำงหลวง เป็นพระธำตุประจ ำปีเกิดของ คนปีฉลู ดว้ยเร่ิม
สร้ำงในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู เช่นกนั ฐำนเป็นบวัลูกแกว้ ส่วนองคเ์ป็นทรงกลมแบบลำ้นนำภำย นอกบุดว้ยทอง
จงัโก ยอดฉตัรท ำดว้ยทองค ำ มีลำยสลกัดุนเป็นลวดลำยประจ ำยำมแบบต่ำงๆ ลกัษณะเจดีย ์แบบน้ีไดส่้งอิทธิพล
ให้พระธำตุหริภุญไชย และพระบรมธำตุจอมทอง ภำยในองค์พระเจดียบ์รรจุพระเกศำและ พระอฐิัธำตุ จำก
พระนลำฎขำ้งขวำ พระศอดำ้นหน้ำและดำ้นหลงั ท่ีร้ัวทองเหลืองรอบองค์พระธำตุมีรูกระสุนปืนท่ี หนำนทิพย ์
ชำ้งยงิทำ้วมหำยศปรำกฏอยู ่
(หำกมีเวลำ) แวะตลำดทุ่งเกวยีน แหล่งรวมสินคำ้ของฝำกท่ีมีทั้งของกิน ของท่ีระลึก สินคำ้พื้นเมือง ไม่วำ่จะเป็น
ไส้อัว่ น ้ำพริกหนุ่ม แคปหมู หมูยอ และอีกมำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือฝำกคนท่ีท่ำนรักตำมอธัยำศยั  

22.00น. เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ..... 
--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 



หนา้ 8 - Code JNL-N52-โปรแกรมแอ่วเชียงใหม่ ล ำพนู ล ำปำง 4 วนั 2 คืน เดินทำงทุกวนัศุกร์_เดือนเมษำยน-กนัยำยน64  

ส่ิงทีค่วรน ำติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ำยรูป, เส้ือผำ้สวมใส่สบำย, อุปกรณ์กนัแดด, หมวก, แวน่ตำ, รองเทำ้สวม
ใส่สบำย, ยำประจ ำตวั 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
บำ้นขำ้งวดั www.bannkangwat.com 
ร้ำน 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/ 
วดัพระธำตุหริภุญไชยวรมหำวหิำร www.lamphun.go.th/ 

 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควดิ 19 
*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.bannkangwat.com/
http://www.facebook.com/no39chiangmai
http://www.facebook.com/pg/I-Love-Flower-Farm
http://www.facebook.com/lungdat/
http://www.thailandgrandsale.tourismthailand.org/
http://www.lamphun.go.th/
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อตัรำค่ำบริกำร เดนิทำงทุกวนัศุกร์ เดือนเมษำยน-กนัยำยน 64 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม    
1. ค่ำรถตูป้รับอำกำศ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
2. ค่ำมคัคุเทศก ์คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
3. ค่ำท่ีพกั 2 คืน พร้อมอำหำรเชำ้ (หอ้งละ 2-3ท่ำน) 
4. ค่ำเขำ้สถำนท่ีท่องเท่ียว ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
5. ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
6. ประกนัอุบติัเหตุตำมกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 
7. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ในกรณีตอ้งกำรใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ก่อนกำรช ำระเงิน หำกแจง้ภำยหลงักำร
ช ำระเงิน ทำงบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรำยกำรทวัร์ท่ีระบุ อำทิ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำรักษำพยำบำล (ในกรณีท่ีเกิดจำก
กำรเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) หรือเช่ำจกัรยำน ค่ำกิจกรรมผจญภยัต่ำงๆ  เป็นตน้ 
2. ค่ำทปิทมีงำน ท่ำนละ 300 บำท 
 
วธีิกำรจอง 
1. กรุณำแจง้รำยละเอียด วนัท่ีเดินทำง ช่ือผูจ้อง พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและช่องทำงติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมำยงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนักำรจอง พร้อมรำยละเอียด 
3.ช ำระค่ำทวัร์เต็มจ ำนวน เพื่อเป็นกำรยนืยนักำรจองจึงจะถือวำ่ไดท้  ำกำรส ำรองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยกำรโอนเงินเขำ้ทำง
ธนำคำรของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียด หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีรออยู ่กำรช ำระไม่ครบ 
ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข ทำงผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำร
ยกเลิก 
 

ค่ำบริกำรท่ำนละ (บำท) / ไม่มรีำคำเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

7,599.- 2,000.- 
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กำรยกเลกิกำรเดินทำง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิกำรยกเลิก เน่ืองจำกเป็นแพคเก็จรำคำพิเศษ หำกเกิดกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อำทิ สภำพ
อำกำศ กำรนดัหยดุงำน กำรปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคำ้สำมำรถปรับเปล่ียนวนัเดินทำงในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทำงผูจ้ดัจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำบริกำรทั้งหมดไม่วำ่กรณีใดๆ 
 

หมำยเหตุ  

1. กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 6 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดงักล่ำวทำงบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2. กำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม อำจเกิดข้ึนได ้ ตำม สถำนกำรณ์ อำทิเช่น กำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด ำเนินกำรโดยรักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธควำมรับผดิชอบค่ำเสียหำยท่ีเกิดกบัชีวติ ร่ำงกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำร้ำย ควำมตำย อุบติัเหตุ
ต่ำงๆ  สูญหำยในทรัพยสิ์นหรืออยำ่งอ่ืน กำรนดัหยดุงำน  ภยัธรรมชำติ กำรก่อจลำจล กำรปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทำงตรงหรือทำงออ้ม  
4. พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้
อ  ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั  
5. กรณีเกิดควำมผดิพลำดจำกตวัแทน จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถ
เรียกร้องค่ำเสียหำย ไม่วำ่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่ำเสียเวลำ  ค่ำเสียโอกำส ค่ำเสียควำมรู้สึก และค่ำใชจ่้ำยท่ีบริษทัจ่ำยไป
แลว้ เป็นตน้    
6. ขอควำมร่วมมือในเร่ืองควำมประพฤติของคนเดินทำง หำกผูจ้ดัเห็นวำ่ผูเ้ดินทำงประพฤติตนท่ีอำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อ
ผูเ้ดินทำงอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวำงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตำมค ำช้ีแจงของ
เจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) ทำงผูจ้ดัอำจใชม้ำตรกำรตำมท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วำมประพฤติดงักล่ำวด ำเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงกำรยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริกำร 
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