
 

                                                                     

บริษัท เวิลด์ ทราเวลเลอร์ เอเจนซ่ี จำกัด 
WORLD TRAVELLER AGENCY CO.,LTD. 

No.18  The Junction  kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230 

เลขที่18 โครงการ เดอะจงัทช์ั่น กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

Tel : 096-7878-294  / 096-782-2662/ 023477445-6/0234477745-7   
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว เลขท่ี11/07146          www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้24ช.ม. 

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ไม่ซ้ำแบบใครเดินทาง เดือนมีนาคม-สงกรานต์-ตุลาคม 
                      นำคณะเยือนแดนแห่ง ทะเลหมอก และดอกไม้งาม เชียงใหม ่และลำพูน 3วัน   

   โปรแกรมนี้จัดแบบ คัดสถานที่ท่องเที่ยวแบบ UNSEEN ลำพูน และเชียงใหม่  
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศบนยอด ดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย 
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศบนยอด กิ่วแม่ปาน จุดชมวิวที่สวยที่สุดในเชียงใหม่     
 นำคณะสัมผัสบรรยากาศเขตเมืองเก่ารอบเมืองเชียงใหม่ ที่มีอายุกว่า700ป ี    
 นำคณะสัมผัสบรรยากาศบน ม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเชียงใหม่       
 นำคณะเดิน ชมหมู่บ้านแม่กำปอง กับบรรยากาศ อันสงบ บริสุทธิ์SLOWLIFE       

   นำคณะสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ และพระธาตุหริบุญชัย เมืองลำพูน 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนีร้อให้ท่านมาสัมผัส   

***หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ท ระดับมาตรฐาน 2คืน 
ออกเดินโดยสายการบินไทยสไมล์THAI smileและนำท่านท่องเที่ยวโดยรถตู้VIPคณะละ8ท่าน  
เดือนมีนาคม  06-08มี.ค./13-15มี.ค./20-22มี.ค./27-29มี.ค. 
เดือนเมษายน  03-05เม.ย./สงกรานต์10-12/11-13/12-14/13-15เม.ย.
เดือนเมษายน  17-19เม.ย./24-26เม.ย. 
เดือนพฤษภาคม 01-03พ.ค./08-10พ.ค./15-17พ.ค./22-24พ.ค./29-31 
เดือนมิถุนายน 03-05มิ.ย./05-07มิ.ย./12-14มิ.ย./19-21มิ.ย./26-28มยิ 
เดือนกรกฎาคม 03-05ก.ค./10-12ก.ค./17-19ก.ค./24-26ก.ค./25-27กค 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)   สนามบนิสวุรรณภมู-ิเชยีงใหม่-มอ่นแจม่-วดัพระธาตดุอยสเุทพ 
                                  เขตเมอืงเกา่เชยีงใหม่-ประตทูา่แพ-ถนนนมิมานเหมนิท ์
06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยสไมล์  
07.55 น. น าคณะออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE102 เสิร์ฟอาหาร 

 *หากกรณีท่านส ารองท่ีนัง่ล่าชา้ หรือไฟลท์เตม็ หรือมีท่ีนัง่ไม่พอ เราจะออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี WE104 0845-0955 

09.15 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่มีเขตเมืองท่ีจดัเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ีสองของประเทศไทย
รองจากกรุงเทพมหานคร มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรลา้นนาแต่โบราณ มี "ค าเมือง" 
เป็นภาษาท้องถ่ิน มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวฒันธรรม 
และมีแหล่งท่องเท่ียวจ านวนมาก โดยเร่ิมวางตวัเป็นนครสร้างสรรค ์
และไดรั้บการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรคข์องโลกทางดา้นหัตถกรรม
และศิลปะพื้นบา้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ม่อนแจ่ม ดอยท่ีสามารถขึ้น
ไปสัมผสัลมหนาว ชมวิวธรรมชาติภูเขาสี เขียว พร้อมเก็บภาพกับ
ดอกไมน้านาชนิด ชมไร่สตรอร์เบอร์ร่ี เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ชาวดอย เส้ือผา้พื้นเมือง พืชผกัผลไมเ้มืองหนาวม่อนแจ่ม 

สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ถา้อยากเห็นทะเลหมอกสวยแบบฟูแน่น 
ม่อนแจ่ม จุดชมวิวท่ีสามารถขึ้นไปสัมผสัลมหนาว ชมวิวธรรมชาติ
ท่ีกวา้งไกลสุดตา พร้อมเก็บภาพกบัดอกไมน้านาชนิด ชมไร่สตอร์ว
เบอร์ร่ี เลือกซ้ือผลิตภณัฑช์าวดอย เส้ือผา้พื้นเมือง พืชผกัผลไมเ้มือง
หนาว และการเล่นรถแรลล่ีแบบชาวดอยแสนสนุกท่ีไม่ควรพลาด 
แต่ปัจจุบนั ม่อนแจ่ม ปรับโฉมใหม่มีจุดท่องเท่ียว คือ ทุ่งดอกไม้ไร่

ดอกลมหนาว ไร่สตรอเบอร่ีปลายฟ้า สกายวอล์ม่อนแจ่ม ซ่ึงเป็นทุ่งกวา้งในพื้นท่ีลดหลัน่ไปภูเขา เห็นวิวของแปลงผกั
ขั้นบนัไดอยู่เบ้ืองหนา้ ซ่ึงทุ่งดอกไมมี้ให้ชมแบบเต็มอ่ิมในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พ.ย. เป็นตน้ไป ภายในไร่ดอกลม
หนาว เต็มไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายพนัธุ์ ทั้งทุ่งดอกเวอร์บีน่า ดอกคอสมอส ดอกหงอนไก่สีแดง ดอกกระดาษหลากสี 
ท่ีปลูกแซมกนั จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงมีการปรับภูมิทศัน์ใหม่ ในส่วนของร้านอาหาร ร้านกาแฟ ของโครงการหลวง
ไม่มีแลว้ แต่มีแปลงดอกไมเ้ลก็ๆ กระท่อมชมวิวซ่ึงเปล่ียนเป็นลานชมวิว และร้านอาหารเลก็ๆของชาวบา้น  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร  น าท่านออกเดินทางสู่ ดอยสุเทพ ท่ียงัสมบูรณ์ดว้ยสภาพ ธรรมชาติทั้งพืช
พรรณและสัตวป่์า โดยเฉพาะนก บนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานท่ีท่องเท่ียว ต่างๆ ให้เท่ียว
ชมไดต้ลอด ดอยสุเทพ เดิมช่ือว่า ดอยออ้ยชา้ง ส าหรับดอยสุเทพท่ีเรียกกนัในปัจจุบนัน้ีเป็น ช่ือท่ีไดม้าจาก “พระฤาษี
วาสุเทพ” ซ่ึงเคยบ าเพญ็ตบะอยูท่ี่เขาลูกน้ีเม่ือพนักวา่ปีมาแลว้ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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บ่าย น าท่านเดินทางขึ้นสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุประจ าปีเกิดปีมะแม เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีมี

ความส าคญัทางศาสนาและประวติัศาสตร์ของนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.
1927 มีบนัไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วดั 306 ขั้นภายใน วดัเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์จดีย ์ทรงมอญ ท่ีใตฐ้านพระเจดียมี์
พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจา้บรรจุอยู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพมีช่ือ เต็มวา่ “วดัพระบรมธาตุดอย
สุเทพวรวิหาร” ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นปูชนียสถานท่ี แสดงออกถึงศิลปกรรมลา้นนาไทยท่ีส าคญั คู่เมืองเชียงใหม่ รอบองค์
พระบรมธาตุ และท่านสามารถชมวิวเมืองเชียงใหม่จากลานพระธาตุดา้นบน 
น าท่านนัง่รถชมเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ถ่ายรูปกบั ประตูท่าแพ เป็นหน่ึงจุดเช็คอินไฮไลทข์องจงัหวดั ถา้ไม่มาก็ไม่

ถึงเชียงใหม่ เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเท่ียวมาถ่ายภาพเดิน
ผา่นฝงูนกพิราบท่ีบินผ่านตวัไปมา หรือแนบพิงอิงก าแพงอิฐสี
ส้มและประตูสวยงามท่ีมีเก่าแก่และมีความขลัง โดยเฉพาะ
ในช่วงเช้าและเยน็ท่ีมีแสงส่องกระทบลงมาบริเวณก าแพง จะ
สวยงามมาก  บริเวณรอบก าแพงตกแต่งดี ดูโล่งสะอาดตา เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีคุณสาวๆมักแต่งตัวมาเพื่อถ่ ายรูปท่ีจุดน้ี 
ประตูท่าแพ เป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวท่ีมีบานประตู และ

เป็นจุดตั้งตน้ของถนนคนเดินท่าแพในวนัอาทิตย ์อีกทั้งยงัเป็นลานจดักิจกรรมประเพณีต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่ 
น าท่านเดินเท่ียว ถนนนิมานเหมินทร์ ถนนสายการคา้และบนัเทิงเต็มไปดว้ยร้านคา้ ร้านกาแฟ ท่ีพกัและร้านอาหาร 
แนวๆ มากมาย โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมและไอเดียสร้างสรรค ์หากตอ้งการมาอพัเดทความทนัสมยั ตอ้งไม่พลาด 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผอ่น หรือท่องราตรีเชียงใหม่ ตามอธัยาศยั  
พกัท่ี :   U NIMMAN chiangmai HOTEL/ changri-la hotel/ ใกล้เคียง5ดาว 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)  ชมทะเลหมอกดอยอนิทนนท-์กิว่แมป่าน-ศนูยศ์กึษาธรรมชาตอิา่งกา 
             กหุลาบพนัป-ีพระมหาธาต-ุนำ้ตกวชริธาร-วดัพระธาตหุรบิญุชยั-UNSEENเมอืงลำพนู  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหาร หรืออาหารเซ็ตใส่กล่องจากโรงแรมท่ีพกัเพื่อขึ้นดอยอินทนนทแ์ต่เชา้ 
 น าคณะออกเดินทางสู่ กิ่วแม่ปาน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตรง กม.ท่ี 42 ของถนนสายจอมทอง-

ยอดดอยอินทนนท ์เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้น เป็นวงรอบระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ท่ีระดบัความ
สูงประมาณ 2,000 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลถือ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ข้ึน และทะเลหมอกท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง ของ

ดอยอินททนท์ เส้นทางช่วงแรกผา่นเขา้ไปในป่าดิบเขาซ่ึงมี บรรยากาศร่มคร้ึม มีแสงแดดส่องลงมาเพียงร าไรตามพื้น
ป่าเต็มไปดว้ย เฟินหลากหลายชนิด มีมอสสีเขียวขึ้นคลุมตามโคนตน้ไมแ้ละบริเวณริมห้วยท่ีชุมช้ืน ทางจะเดินขึ้นเขา
จนทะลุออก ยงัทุ่งหญา้โล่งกวา้ง ของ สันก่ิวแม่ปานซ่ึงมีแสง แดดจา้และสายลมแรงมาถึงจุดชมวิวสูงสุด ถดัจากจุดชม
วิวไปจะเป็นทางเดิน เลียบไปตามสันเขาเลียบหนา้ผา มีความกวา้งประมาณ 1 เมตร ซ่ึงจะสามารถเดินไดเ้พียงคนเดียว 
จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “ก่ิวแม่ปาน” ระหวา่งทางจะมีตน้ไม ้นอ้ยใหญ่ ใหช้มอยา่งเพลิดเพลิน  

 น าคณะเดินทางสู่ยอดดอยอินทนนท์ ซ่ึงมีพื้นท่ีครอบคลุมอยู่ในทอ้งท่ีอ าเภอสันป่าตอง อ าเภอจอมทอง และอ าเภอแม่
แจ่ม ประกอบไปดว้ยภูเขาสูงสลบัซับซ้อนมี ดอยอินทนนท์ซ่ึ งเป็นยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุดในประเทศไทย พิชิตจุดท่ีสูงท่ีสุดบนยอดดอยซ่ึงสูงจากระดบัน ้ าทะเล2,565 
เมตร อากาศบนยอดดอยหนาวเยน็ ยามฤดูหนาวอากาศหนาวจดัมีเมฆหมอกคร้ึม
บรรยากาศดงักล่าวหาไดย้ากในประเทศไทยตน้ไมใ้นบริเวณยอดดอยแตกต่าง
จากท่ีอ่ืนเพราะมีสภาพเป็นป่าโบราณตามตน้ไมมี้ตะไคร้และมอสจบัเขียวคร้ึม
พนัธุ์ไมด้อกเช่น กุหลาบป่า คลา้ยกบัภูกระดึง แต่สูงใหญ่กว่ามากจนเรียกกนัว่า 
กุหลาบพันปี นอกจากน้ียงัมีลาน  ข้าวตอกฤๅษี ซ่ึงเป็นมอสชนิดหน่ึงขึ้นอยู่
หนาแน่นมีสีเขียวสลบัสีน ้ าตาลอ่อนๆมอสชนิดน้ีจะขึ้นไดเ้ฉพาะท่ีสูง ความช้ืน
มาก และอากาศหนาว  ใหส้มาชิกไดถ้่ายภาพคู่กบั ป้ายสูงสุดแดนสยาม ไวเ้ป็นท่ี
ระลึก พร้อมน าท่าน สักการะสถูปเจา้อินทรวิชยานนท ์เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ในอดีต ซ่ึงเป็นผูค้น้พบยอดดอยแห่งน้ี  
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น าท่านสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุพนพลภูมิสิริ ซ่ึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการฉลอง
ครบรอบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจเอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ  บริเวณ
พระมหาธาตุทั้ง 2 ยงัเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ของทะเลภูเขาท่ีสวยงามยิ่ง...ไดเ้วลาพอสมควรน าคณะเดินทางลงจากยอด
ดอย เท่ียวชมความสวยงาม“น ้าตกวชิรธาร” น ้าตกที่มีความสวยงามซ่ึงตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของป่าเขา  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารอินทนนทไ์ฮแลนด์รีสอร์ท หรือในตวัเมืองล าพูน 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ จ.ลำพูน จงัหวดัท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในภาคเหนือ  แต่ถึงแมจ้ะเป็นจงัหวดัเล็กแต่มีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั มีวดัวาอาราม บา้นเรือนแบบโบราณเรียงรายอยู่สองขา้งทาง มีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนานท่ีสุดใน
แผ่นดินลา้นนา อาณาจกัรหริภุญชยัเป็นอาณาจกัรพระพุทธศาสนาท่ีเจริญรุ่งเรืองมากว่า 600 ปี ก่อนท่ีพญาเม็งรายจะ
สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเมืองล าพูนจึงเหมาะแก่การเท่ียวชมวดัวาอาราม ศิลปวฒันธรรม และงานหัตถกรรม โดยเฉพาะ
ความเก่าแก่ในเขตตวัเมือง น าท่านเขา้ชม วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร  เป็นปูชนียสถานส าคญัใน
ภาคเหนือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่คู่เมืองล าพูนมาอยา่งยาวนานตั้งอดีต
นับเวลามากกว่าพนัปี  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองล าพูน ห่างจากศาลา
กลางจังหวดัประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบส่ีด้าน คือ 
ถนนอฏัฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต ้ถนนรอบ
เมืองทาง ทิศตะวันออก นอกจากนั้ นย ังเป็นองค์พระธาตุ
ประจ าปีเกิดของคนเกิดปี ระกา อีกดว้ย พระบรมธาตุหริบุญชยั 
เป็นเจดียแ์บบลา้นนาไทยแท้ๆ ท่ีลงตัวสวยงาม ภายในบรรจุ
พระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองค า ประดิษฐานในพระเจดีย ์ประกอบดว้ยฐานปัทม์ แบบฐานบวัลูกแกว้ ย่อเก็จ ต่อ
จากฐานบวัลูกแกว้เป็นฐานเขียงกลมสามชั้น ตั้งรับองคร์ะฆงักลม บลัลงัก์ย่อเหล่ียม เจดียมี์ลกัษณะใกลเ้คียงกบั พระ
ธาตุดอยสุเทพท่ีจังหวัดเชียงใหม่ สูง 25 วา 2 ศอก ฐานกว้าง 12 วา 2 ศอก 1 คืบ มีสัตติ- บัญชร (ร้ัวเหล็กและ
ทองเหลือง) 2 ชั้น ส าเภาทอง ประดิษฐานอยู่ประจ าร้ัวชั้นนอกทั้งทิศเหนือ และทิศใต ้มีซุ้มกุมภณัฑ ์และฉัตรประจ าส่ี

มุม และหอคอยประจ าทุกด้านรวม 4 หอ บรรจุพระพุทธรูป นั่งทุกหอ นอกจากน้ียงัมีโคม
ประทีป และแท่นบูชาก่อประจ าไวเ้พื่อเป็นท่ีสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทัว่ไป  
น าท่านสมความ UNSEEN ของเมืองล าพูนโดยการน่ังรถลาง ชมสถานท่ีส าคัญต่างๆ  
จุดท่ีสอง พพิิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน  ตั้งอยู่ในเมืองล าพูนดา้นหลงัพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ
หริภุญชยั โดยใช้พื้นท่ีของคุม้เจา้ราชสัมพนัธ์วงษ์ ล าพูน ซ่ึงเป็นอาคารเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี 
เป็นพิพิธภณัฑ์บอกเล่าประวติัความเป็นมาอนัยาวนานของเมืองล าพูน เมืองท่ีมีความศรัทธา 

ทางพระพุทธศาสนาท่ีรุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ร่วมเรียนรู้เมืองล าพูนผ่านภาพถ่าย ทั้ ง บุคคล เหตุการณ์ และ
สถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงท่ีน่ีถือเป็นพิพิธภณัฑร่์วมสมยัท่ีมีชีวิตโดยมีการจดัแสดงภาพ เมืองล าพูน ส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละวิถีชีวิต
ของ ชาวเมืองล าพูน ในอดีตไดอ้ยา่งงดงามเขา้ใจง่าย 
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จุดท่ีสาม คุ้มเจ้ายอดเรือน เป็นอาคารท่ีเก่าท่ีสุดหลงัหน่ึงในเขตก าแพงเมืองล าพูน เป็นเรือนพกัอาศยั ซ่ึงเจา้หลวงจกัร

ค าขจรศกัด์ิ เจา้ผูค้รองนครล าพูนองคสุ์ดทา้ย สร้างขึ้นเพื่อมอบใหแ้ก่ชายาเจา้ยอด
เรือน ชายาองคสุ์ดทา้ย เม่ือปี พ.ศ.2470 ซ่ึงมีความเก่าแก่และยงัคงรักษาสภาพเดิม
ไวค้่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วย อาคารเรือนไม้ ข่วง ลานดินกวา้งหน้าบ้าน 
ตน้ไมม้งคล ยุง้ขา้ว บ่อน ้ าและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ปัจจุบันคุม้เจ้าเรือน เปิดให้
บุคคลทั่วไปได้เข้าชมมีวตัถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแหล่ง ศึกษาหาความรู้ด้าน

สถาปัตยกรรมและประวติัศาสตร์ของเมืองล าพูน เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมให้มีสภาพ สมบูรณ์ และสามารถใช้
เป็นสถานท่ีจดัแสดงอาคารโครงสร้างบา้นเก่า ส่ิงของ เคร่ืองใชพ้ื้นบา้น และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั เจา้ผูค้รองนครล าพูน  

จุดท่ี 4  อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งอยู่ต าบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะ
หนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวดัประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซ่ึงเป็นองคป์ฐมกษตัริยแ์ห่งนครหริภุญไชย พระนาง
เป็นปราชญ์ ท่ี มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้น าพุทธศาสนา
ศิลปวฒันธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบน้ีจนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึง

ปัจจุบนั สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารไดเ้สด็จมาทรงเปิดอนุสาวรียเ์ม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525  
จุดท่ี 5  วัดจามเทวี หรือท่ี ชาวบา้นเรียกกนัว่า วดักู่กุด ตั้งอยู่บนถนนจามเทวี ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีส าคญัมา ตั้งแต่สมยัลา้นนาไทย มี
ความส าคญัทั้งทางด้านประวติัศาสตร์ และโบราณคดีตามหลกัฐานท่ีได้พบศิลา
จารึกเช่ือว่า พระราชโอรส ของพระนางจามเทวีคือ พระเจดียม์หันตยศ และพระเจา้
อนนัตยศโปรดให้สร้างวดัน้ีขึ้  นเพื่อถวายพระเพลิง แลว้โปรดให้สร้าง เจดียเ์หล่ียม
มียอดหุ้มดว้ยทองทองเรียกช่ือวา่ สุวรรณจงัโกฏิ  พระเจดียสุ์วรรณจงัโกฏิ หรือพระ

เจดียจ์ามเทวี เป็นเจดียส่ี์เหล่ียมแบบ พุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละดา้นมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็น
ชั้นๆพรศิลปกรรมของลพบุรีมีพระพุทธรูป ยืนปาง ประทานพรอยู่ในซุ้มพระทั้ งส่ีด้านด้านละ 15 องค์ รวม 60 
องค ์ ภายในพระเจดียบ์รรจุอฐิัของพระนางจามเทวี ปฐมกษตัริย ์แห่งนครหริภุญชยั ต่อมาจะเป็นสมยัใดไม่ทราบแน่ชดั
ยอดพระเจดียไ์ดห้ักหายไป ชาวบา้นจึงเรียกว่ากู่กุดพระเจดีย ์องคน้ี์มีช่ือเป็น ทางการว่า พระเจดียสุ์วรรณจงัโกฎพระ
เจดียอ์งคน้ี์ ถือเป็นแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญัในศิลปกรรมหริภุญชยั  
จุดท่ี 6  วัดมหาวัน  วนัมหาวนั  เป็นตน้ก าเนิดพระรอดล าพูน 1 ในพระเคร่ืองชุดเบญจภาคี ( พระสมเด็จวดัระฆงั พระ

รอดมหาวนั พระนางพญา พระผงสุพรรณ และพระซุ้มกอ ) เป็นพระ
พิมพท่ี์ถูกจดัให้อยู่สูงสุดของพระสกุลล าพูน คน้พบท่ีกรุวดัมหาวนั  ส่ิง
ท่ีน่าชมคือ พระพุทธสิกขิ หรือพระศิลาด า ซ่ึงพระนางจามเทวีอญัเชิญมา 
จากเมืองละโว ้ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์น้ีว่า พระรอดหลวง หรือ
พระรอดล าพูน มีความส าคญัและเป็นแบบพิมพ์ใน การจ าลองท าพระ
เคร่ือง ท่ีลือช่ือคือ พระรอดมหาวนั  พระรอดไดขุ้ดคน้พบท่ีวดัมหาวนั

เพียงแห่งเดียวเท่านั้นเน้ือดินเผาละเอียด หนกันุ่มมาก องคพ์ระประทบันัง่ ขดัเพช็รปางมารวิชยัประกอบดว้ยพื้นผนงัใบ
โพธ์ิทั้งสองดา้น มีศิลปะโดยรวมแบบทวาราวดี – ศรีวิชยั เป็นรูปแบบเฉพาะของสกุล ช่วงสมยัหริภุญไชย ความส าคญั
อีกอยา่งหน่ึงก็คือวดัแห่งน้ีเคยเป็นพระอารามหลวง ของพระนางจามเทวี ปฐมกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรหริภุญชยั  
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จุดท่ี 7  วัดพระคงฤาษี    เป็นวดัตน้ก าเนิดพระพิมพรุ่์นพระคงอนัลือลัน่ เป็นแหล่งชุมพระฤาษีทั้ง  5 ตนผูร่้วมสถาปนา  

นครหริภุญไชย พระคง  เป็นพระเคร่ืองท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีนับถืออีก
องค์หน่ึงของเมืองล าพูน เป็น 4  วดั 4 มุมเมือง ท่ีมีการจุดพบพระเคร่ืองของ
เมืองล าพูน  เช่ือว่าพระเคร่ืองท่ีขดุไดน้ี้เป็นเป็นพระดง ท่ี วาสุเทพฤาษี และสุกก
ทนัตฤาษี สร้างวดั จึงเรียกว่า วดัพระคงฤาษี แต่นั้นเป็นตน้มา  ตามต านานกล่าว
วา่ วาสุเทพฤาษี ไดใ้ชไ้มเ้ทา้กรีดพื้นเพื่อเขียนแผนผงัเมืองล าพูนตรงพระเจีดยน้ี์ 

พระนางจามเทวีจึงทรงสร้างพระเจดียข์ึ้นเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม แลว้ให้นายช่างแกะสลกัเป็นรูปพระฤาษีทั้ง 4 ตนไว ้แต่
ละตนถือไมเ้ทา้ในมือ รูปป้ันแกะสลกัฤาษีสร้างดว้ยศิลาแดงเม่ือท าเสร็จแลว้ ไดน้ าไปบรรจุไวภ้ายในซุ้มประตูทั้ง 4 
ดา้นของพระเจดีย ์โดยทางทิศเหนือเป็นรูปวาสุเทพฤาษี    ทิศตะวนัออกเป็นรูปพระพรหมฤาษี   ทิศตะวนัตกเป็นรูป
ของพระสมณนารคฤาษี    ทิศใตเ้ป็นรูปของสุกกทนัตฤาษี  ซ่ึงชาวล าพูนจะจดัประเพณีนมสัการและสรงน ้ า พระเจดีย์
องคน้ี์ภายหลงัวนัสงกรานต ์
จุดท่ี 8  วัดสันป่ายางหลวง ตั้งอยู่ในหมู่บา้นสันป่ายางหลวงต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน  เป็นวดัท่ีติด 1 ใน  

5 วัดท่ีสวยท่ีสุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการ
แกะสลกัลวดลายปูนป้ันไวอ้ย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขง
เขียว มีการแกะสลกัละลายปูนป้ันท่ีสร้างไวใ้นพระวิหารอย่างละเอียด
และวิจิตรสวยงามยิ่งแมก้ระทัง่มุมหน้าจัว่ เชิงเพดานหลงัคาด้านหน้า 
ดา้นขา้ง และ ดา้นหลงั รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลกัลงรัก
ปิดทองไว ้แมถึ้งบา้นประตู-หนา้ต่าง ทุกบาน 

จุดท่ี 9  โบราณสถาน กู่ ช้าง กู่ ม้า เป็นโบราณสถานท่ีตั้ งอยู่คู่กัน เป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองอีกแห่งหน่ึงท่ีชาวล าพูนให้ความเคารพนับถือ เม่ือตอ้งการ 
สมหวังในส่ิงใด ก็มักจะมา ขอพรกันท่ี น่ี เรียกได้ว่าเป็นทั้ งโบราณสถานท่ีมี
ความส าคญัเชิงประวติัศาสตร์ และโบราณคดี ตลอดจนเป็น ท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ของ
คนในชุมชน ดว้ยความเช่ือวา่เป็นสุสานชา้งศึก – มา้ศึก คู่บารมีของพระนางจามเทวี  
จุดท่ี 10  วัดพระยืน เดิมช่ือวดัอรัญมิการาม เป็นวดัป่าหน่ึงในวดัส่ีมุมเมืองทิศตะวนัออก มีพระเจดียป์ระธานเป็นทรง

ปราสาทมณฑป ท่ีสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมพุกาม เช่น อานนัทเจดีย ์
เป็นการบูรณะใหม่ในสมยัเจา้หลวงอินทยงยศโชติ เจา้ผูค้รองนครล าพูน 
นอกจากน้ียงัมีวิหารโถงหรือศาลาเกา้ห้อง ศิลาจารึก อกัษรไทยหลกัแรก
ในภาคเหนือ ซ่ึงกล่าวถึงพญากือนาไดอ้าราธนาพระสุมนเถระจากสุโขทยั
มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ โดยให้พ  านักท่ีวดัพระยืน
ก่อนท่ีจะไปจ าพรรษาท่ีวดัสวนดอกและสร้างพระธาตุดอยสุเทพ 

จุดท่ี 11   วัดต้นแก้ว ในอดีตช่ือเชตวนาราม สมยัหริภุญไชยพบศิลาจารึกอกัษรมอญโบราณระบุถึงช่ือของกษตัริยผ์ู ้ มี
นามวา่ พญาสรรพสิทธ์ิ ไดท้รงผนวชระหวา่งครองราชยแ์ละสร้างสถูป 3 องคใ์นส่วนของวดัตน้แกว้ มีส่ิงท่ีน่าสนใจคือ 
พระเจดียต์น้ก๊อ เป็นสถูปทรงกลมลา้นนา พระพุทธรูปทรงเคร่ืองในวิหารโถง พิพิธภณัฑ์พื้นบา้นชาวยอง โรงทอผา้
ฝ้ายแบบโบราณ น าท่านเดินทางกลบัสู่จงัหวดัเชียงใหม่30นาที 

 



 
 

Page 8. 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผอ่น หรือท่องราตรีเชียงใหม่ ตามอธัยาศยั  
พกัท่ี :   U NIMMAN chiangmai HOTEL/ changri-la hotel/ ใกล้เคียง5ดาว 
 
 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)  หมูบ่า้นแมก่ำปอง Slow Life Village-ชา้งมอ่ย-วดัพระธาตดุอยคำ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

 น าคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง  Slow Life Village  ท่ีโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของผืนป่าและล าธาร  

เสน่ห์ของหมู่บา้นแห่งน้ีคือความเงียบสงบและธรรมชาติแสนบริสุทธ์ิ พร้อมโฮมสเตยใ์ห้เราไดพ้กัผ่อนใกลชิ้ดกบัวิถี
ชีวิตชาวบา้น ภายในหมู่บ้านมีน ้าตกแม่ก าปอง จุดชมวิว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ผาน ้าลอด วัดกันธาพฤกษา 

ร้านกาแฟท่ามกลางล าธารและธรรมชาติหลายร้าน เช่น ร้านสว่างคาตา ร้าน Teddu cafe 
ร้านกาแฟบ้านริมห้วยลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง ร้านกาแฟชมนก ชมไม้ ฯลฯ ***ใชเ้วลาเดินเท่ียว
สบายๆไม่ตอ้งรีบเร่ง***จากนั้นออกเดินทางสู่ จงัหวดัเชียงราย เป็นหน่ึงจงัหวดัท่ีตั้งอยู่
ในภาคเหนือ เหมาะส าหรับเดินทางไปสัมผสักับความเป็นธรรมชาติ และเรียนรู้
วฒันธรรมของชาวเขา รวมไปถึงวิถีชีวิตอนัเรียบง่ายท่ีน่าคน้หาในฉบบัชาวเหนือ อีกทั้ง
ยงัมีอาหารอนัแสนอร่อยมากมายท่ีรอใหคุ้ณไดเ้ดินทางไปลิ้มลอง รสชาติแบบตน้ต ารับ  
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เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
บ่าย น าท่านชมงานเคร่ืองสานแฮนด์เมดท่ี ถนนช้างม่อย หากใครแวะมาในตวัเมืองเชียงใหม่ มีความช่ืนชอบงานสาน

โดยเฉพาะกระเป๋า Handmade สุดเก๋ ตอ้งไม่พลาดมาเดินช้อปกัน
ท่ี ถนนช้างม่อย มีร้านขายสินคา้งานสาน และงานหวาย ตั้งเรียง
รายอยู่บนถนน ประมาณ 4-6 ร้าน  มีทั้ งกระเป๋า หมวก รองเท้า 
ตระกร้า ของใช้  ให้เดินช้อปแบบเพลินๆในราคาน่ารัก เม่ือมาถึง
ถนนจะเห็นร้านขายงานสานประมาณ 4 ร้าน จอดรถริมถนนแลว้
เร่ิมเดินช้อปกนัไดเ้ลย มีสารพดัสินคา้ให้เราเลือกสรร โดยเฉพาะ
กระเป๋าจะมีมากเป็นพิเศษ ส่วนงานสานอ่ืน เช่น   หมวก ตระกร้า 
ถาด ท่ีรองแกว้ เส่ือ รองเทา้ ก็มีหลายแบบเช่นกัน หรือจะด่ืมกาแฟร้านเก๋ Brewginning  ร้านกาแฟท่ีอยู่ตรงขา้มร้านจกั
สาน คือ  ดูดิบๆฮิปมาก ตวัร้านดดัแปลงมาจากบา้นตึกแถวขายเคร่ืองจกัรสานมาเป็นคาเฟ่ เก๋กูด้มากๆ  

น าท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ หรือช่ืออย่างเป็นทางการว่า วดัสุพรรณ
บรรพต เป็นหน่ึงในวดัเก่าแก่ส าคญัของเมืองเชียงใหม่ เช่ือกนัว่าวดัพระธาตุดอยค ามีอายุกว่า 
1,300 ปี และเจดียข์องวดัยงัเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ อีกทั้งในวดัเอง
ยงัมีพระพุทธรูปองคส์ าคญัๆอีกหลายองคท่ี์เป็นท่ีนบัถือของประชาชนทั้งชาวเมืองเชียงใหม่ 
และละแวกใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์หลวงพ่อทันใจ ซ่ึงโด่งดังในฐานะของ
พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงช่วยบนัดาลความปรารถนาให้เป็นจริง ท่ีผูค้นนิยมไปกราบไหวเ้ป็น

จ านวนมาก นอกจากเป็นหน่ึงในศูนยร์วมศรัทธาของประชาชนแห่งเชียงใหม่
แล้ว วดัพระธาตุดอยค ายงัเป็น  หน่ึงในจุดส าคัญของการชมทิวทัศน์เมือง
เชียงใหม่ เช่ือกนัว่าเจดียสี์ทองค าองคใ์หญ่ของวดัพระธาตุดอยค าไดบ้รรจุพระ
บรมสารีริกธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาพุทธเจา้ คร้ันเสด็จมาโปรดปู่ แสะและ
ยา่แสะซ่ึงเป็นยกัษท่ี์อยู ่ณ ดอยค าแห่งน้ีเอาไว ้ขณะท่ีต านานเก่ียวกบัเมืองเหนือ
(ลา้นนา)หลายเล่มกล่าวตรงกนัว่า วดัพระธาตุดอยค าถูกสร้างขึ้นในรัชสมยัของ
พระนางจามเทวีผูเ้ป็นกษตัริยแ์ห่งหริภุญชยั โดยพระโอรสฝาแฝดของพระนาง 
ประมาณช่วงปี 687 (พ.ศ. 1230) ท าใหไ้ดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเชียงใหม่ 
ให้ท่านไดซ้ื้อของฝากท่ีตลาดส าคญัของชาวเมืองเชียงใหม่ ของกินของฝากยอดนิยมของบรรดานกัท่องเท่ียว เน่ืองจาก
มีผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ท่ีหลากหลาย มีคุณภาพ และราคาถูก โดยเฉพาะของกินขึ้นช่ืออยา่งไส้อัว่ น ้าพริก แคปหมู  
**แวะซื้อขอฝากพื้นเมืองเชียงใหม่ก่อนไปสนามบิน**/เดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน 

19.10 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไทยสไมล ์Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE117  เสิร์ฟอาหาร 

20.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ใกลเ้คียงแทน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN CHIANGMAI LAMPOON3DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
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UNSEEN เชยีงใหม-่ลำพนู3วัน (ไปเครือ่ง-กลบัเครือ่ง) กรณุาเลอืกระดบัที่พกั*   
*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สปัดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เน่ืองจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง  
พักโรงแรม 

3ดาว 
 

พักโรงแรม 
4ดาว 
 

พักโรงแรม 
5ดาว 

 

พักท่านเดียว 
1ห้อง 

จ่ายเพิ่ม 
เดือนมนีาคม  
06-08มี.ค./13-15ม.ีค. 
20-22มี.ค./27-29ม.ีค. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

เดือนเมษายน  
หยุดวันจักรี 03-05 เม.ย. 11,900 12,900 16,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 10-12 /11-13 เม.ย 13,900 14,900 19,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 12-14/13-15 เม.ย. 13,900 14,900 19,900 สอบถาม 
17-19 เม.ย./24-26เม.ย. 11,900 12,900 15,900 สอบถาม 
เดือนพฤษภาคม 
หยุดแรงงาน 01-03พ.ค. 11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

08-10พ.ค./15-17พ.ค. 
22-24พ.ค./29-31พ.ค. 11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

เดือนมถิุนายน 
05-07มิ.ย./12-14ม.ิย. 
19-21มิ.ย./26-28ม.ิย. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

เดือนกรกฎาคม 
03-05ก.ค./10-12ก.ค. 
17-19ก.ค. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

หบดุอาสาฬบชูา 24-26ก.ค. 14,900 15,900 19,900 สอบถาม 
31ก.ค.-02ก.ค. 11,900 12,900 15,900 สอบถาม 
เดือนสิงหาคม 
07-09ส.ค./12-14 ส.ค. 
14-16/21-23/28-30ส.ค. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

เดือนกนัยายน 
04-06ก.ย./11-13ก.ย. 
18-20ก.ย./25-27ก.ย. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

เดือนตุลาคม 
02-04ต.ค./09-11ต.ค. 
16-18ต.ค. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

หยุดวันปิยะ 23-25ต.ค. 13,900 14,900 19,900 สอบถาม 
30ต.ค.-01พ.ย. 11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

***หากท่านสำรองล่าช้า ตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ันเต็ม ราคาตั๋วจะเพิ่มอีกท่านละ 1,000-4,000 บาท  
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว4-8ท่าน สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาท่ี 8ท่าน **/เมนู และร้านอาหารเราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ  
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด12,000(ช่วงปกติ)หรือชำระทั้งหมด 
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด 12,000-18,000 (ช่วงวันหยุด-สงกรานต์)หรือชำระทั้งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบคำถามได้เลยไม่ตอ้งรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
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อตัราค่าบริการนีร้วม  

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง  

•  คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 12,000-18,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชำระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ

จลาจล การปฏวัิต ิทรพัยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ

อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง

ของบรษัิท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารส ารอง

ยานพาหนะได ้

• ตั๋วเครือ่งบนิที่ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื่อนวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนื่องจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผ่อน ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณเ์ฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชน์ของหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนื่องจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

เง่ือนไขการยกเลิก 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การนัต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผ่านตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
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หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   


