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เท่ียว...เชียงใหม่  1 วนั        
 แอ่วม่วน..เสริมความปัง   

สายมู...หา้มพลาด!!     

 
  

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

   

เนือ่งดว้ยสถานการณ์โควดิ-19 ทางบรษิทัฯขออนุญาตรบัลกูคา้ทีไ่ดร้บัวคัซนีตามเกณฑท์ีร่ฐับาลหรอื  
สาธารณสขุก าหนด/รบัรอง พรอ้มท ัง้แสดงเอกสารการไดร้บั การวคัซนีและผลตรวจโควทิ-19 ทีไ่ดร้บัการ
รบัรองจากทางสถานพยาบาลเทา่น ัน้ **เงือ่นไขการเดนิทางเขา้แตล่ะจงัหวดั อาจมกีารเปลีย่นแปลง ทาง

บรษิทั จะท าการแจง้ใหท้ราบอกีคร ัง้เมือ่มปีระกาศการเปลีย่นแปลง** 
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…………. น. รับคณะที่จุดนัดหมาย.........โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้คณะเดินทางทุกท่าน  

08.30น.       น าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดที่มีความส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า

1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยค า ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 

กโิลเมตร สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภญุชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี 

พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตขุองพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏสิงฆ์ 

และพระพุทธรูปปูนป้ัน 

 

 

 

 

 

                  จากนั้นน าท่านข้ึนไป นมสัการพระบรมธาตุดอยสุเทพ วดัคู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ พระอารามหลวง

ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เป็นอีกหนึ่งวดัช่ือดงัของชาวเชียงใหม่ท่ีใครมาตอ้งนึกถึงเป็นอนัดบัตน้ๆ 

ตั้งอยู่บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล 1,046 เมตร ซ่ึงก่อนจะถึง

ตวัวดัจะตอ้งผ่านอนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั ซ่ึงเป็นที่เลือ่มใสของคนเชียงใหม่อย่างมาก ตวัวดั

ก่อสรา้งตามแบบศิลปะลา้นนา มีเจดียท์รงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆงัทรงแปดเหลีย่มปิดดว้ย

ทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดียเ์ป็นจุดชมทิวทศันเ์มืองเชียงใหม่ไดแ้บบ 360 องศา (รวมค่าลิฟตข้ึ์น-

ลงเรียบรอ้ยแลว้) 

 

 

 

 

 

วนัที่1 เชียงใหม่-จุดนดัหมาย-วดัพระธาตุดอยค า-พระบรมธาตุดอยสุเทพ-วดัป่าแดด-ม่อนกุเวร  
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กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัป่าแดด หรือชื่อเดิมว่า วัดดอนแก้ว นั้น สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 

2345 และบูรณะใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2475 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบูรณะวัดนี้อย่างต่อเนื่องและได้รับการ

ดูแลอย่างดี เนื่องจากพระครูปลัดพยุงศักด์ิ ธรีธัมโม เจ้าอาวาสของวัดนั้น เป็นที่เคารพนับถือของนัก

ธุรกจิจากกรุงเทพฯ และดารานักแสดงมากมาย  - พระวิหาร เป็นอาคารปูนทั้งหลัง สร้างขึ้นตาม

ศิลปะแบบล้านนา มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ ประดับด้วยลายปูนป้ันสทีองอ่อนช้อยสวยงาม หน้า

บันประดับด้วยปูนป้ันลายพรรณพฤกษาสทีอง ซุ้มประตูและหน้าต่างศิลปะล้านนา ประดับด้วยลายปูน

ป้ันสทีองเช่นเดียวกนั ซึ่งท าให้พระวิหารหลังนี้ เป็นสทีองอร่ามแทบทุกตารางนิ้ วเลย และเมื่อเข้ามา

ภายในจะพบพระประธาน เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนา มีกู่สีทองสองหลัง อกีทั้ง ผนังภายในวิหาร

เขียนภาพจิตกรรมเกี่ยวกบั พระประธานของวัดส าคัญ ๆ ในภาคเหนือ - พระเจดีย์ ตั้งอยู่ด้านหลัง

พระวิหาร มีฐานสี่เหล่ียมยกสูงและซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธทิั้งสี่ด้าน นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์

ขนาดเลก็ 8 องค์ ประดับอยู่บนฐานเจดีย์ องค์เจดีย์นั้นเป็นทรงระฆังสีทอง ส่วนยอดประดับด้วยฉัตร

เจด็ชั้น - วิหารพระพิฆเนศ ตั้งอยู่ทางทศิใต้ของพระวิหารหลวง เป็นอาคารปูนยกพื้นสงู

สถาปัตยกรรมล้านนา ภายในทาสแีดงชาดทั้งหมด เป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศซึ่งสร้างจากโลหะ

สมัฤทธิ์รมด า มีสี่พระกร ทรงวัชระ บ่วง งา และถ้วยขนม - หอไตร อยู่ทางทศิตะวันออกของวิหาร

พระพิฆเนศ ติดกบัก าแพงด้านหน้าของวัด เป็นอาคารปูนสองชั้น หน้าบันเป็นลายไม้ประดับด้วย

กระจกส ีชั้นสองมีระเบียงไม้ ปัจจุบันไม่สามารถเข้าไปชมภายในได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ม่อนกุเวร อุทยานมหาราชท้าวเวสสวุรรณ จันทมงคลสถาน สถานที่ท่องเที่ยว

และที่ขอพรยอดนิยมที่มาแรงแบบหยุดไม่ ฉุดไม่อยู่ อกีแห่งหนึ่งของ อ.แม่ออน เมืองเชียงใหม่ที่

ห้อมล้อมไปด้วยความร่มร่ืนและเขียวขจีของป่าไม้ แถมยังอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านแม่ก าปองอกีด้วย 

ภายในม่อนกุเวรแห่งนี้มีจุดให้ไหว้ขอพรและกจิกรรมเสริมความเป็นสริิมงคลอยู่มากมาย ซึ่งได้

รวบรวมเอาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ช่ือดัง เทพเจ้าหลายองค์โดยเฉพาะท้าวเวสสวุรรณมาให้ได้สกัการะขอพรกนั

แบบเน้นๆ เรียกได้ว่ามูตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่ม่อนกุเวรกันเลยทเีดียว 
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                            ศาลาที่ประดิษฐานท้าวเวสสวุรรณ ที่เป็นจุดไฮไลทข์องม่อนกุเวรแห่งนี้  ซ่ึงตามความเชื่อว่าองค์

ท้าวเวสสวุรรณเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาล ผู้ดูแลปกปักษ์โลกมนุษย์ในด้านทศิเหนือ เป็นผู้เป็นใหญ่

แห่งโลกของอสรู อกีทั้งยังเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์และโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีนอกีด้วย ซึ่งชื่อ

ของม่อนแห่งนี้กม็าจากกุเวรที่เป็นอกีนามหนึ่งของท้าวเวสสวุรรณนั่นเอง 

                           จากนี้ ยังมีศาลเจ้าจีนที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมให้ได้เข้าสักการะเพื่อความเป็นสริิมงคลอกี

ด้วย โดยชาวจีนเชื่อว่าเจ้าแม่ดวนอมิเป็นพระโพธสิตัว์ที่เป่ียมไปด้วยเมตตา เมื่อมีความทุกข์หรือ

ปัญหาไม่ว่าจะเรื่องใด หากได้ไปขอพรจากท่านกจ็ะช่วยคล่ีคลายและบรรเทาลงไปได้ทั้งหมด อกีทั้งยัง

สามารถไหว้ขอพรเร่ืองการมีบุตรและเรื่องธุรกจิได้อีกด้วย 

       ศาลาประดิษฐานพระอุปคุต สิ่งศักด์ิสิทธิ์ซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือในแง่ของโชคลาภและความร ่ารวย

ตามความเชื่อชาวเหนือ เท่านั้นยังไม่หมดท่านยังสามารถขอพรได้แบบต่อเนื่องกบั ไอ้ไข่ เดก็วัดเจดีย์

ที่ขึ้นชื่อเร่ืองโชคลาภที่เป็นที่เลื่องลือว่าไม่ว่าใครจะขออะไรก้ได้สมหวังทั้งหมด 

                          ม่อนกุเวร สถานที่รวมสิ่งศักด์ิสทิธิ์...ที่สายมู ไม่ควรพลาด...อิ่มบุญ อิ่มใจ ด้วยพรทั้งปวง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   เยน็    สมควรแก่เวลาน าทุกท่านกลบัสู่ท่ีพกั โดยสวสัดิภาพด้วยความประทบัใจ 
 

*** รายการทวัรอ์าจมีการเปลีย่นแปลง ข้ึนอยู่กบัสถานการณแ์ละสภาพอากาศ *** 
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                                PACKAGE (CNXVAN001) :  เชียงใหม่  1 วนั  

จ านวนผู้เดินทาง ราคาท่านละ 
2-3 ท่าน 3,290.- 
4-5 ท่าน 2,290.- 
6-7 ท่าน 1,890.- 
8-9 ท่าน 1,690.- 

 
      **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัการเปลีย่นแปลงอตัราค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ** 

 

 
 
1.ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP พรอ้มคนขบัทีช่ านาญทาง 
2.ค่าพาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. ค่ามคัคุเทศกไ์ทย ทีช่ านาญงาน ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
4.ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง  
  วงเงนิท่านละ 1, 000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุ วงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท   
  ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 

 
  
1.ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิค่าทีพ่กั,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าของท าบุญ,        
ค่าโทรศพัท์, ค่าบรกิารซกัรดี, ค่ารกัษาพยาบาลทีเ่กดิจากโรคประจ าตวั 

2.ค่าใชจ่้ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
3.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ส าหรบัชาวต่างชาต ิทีต่อ้งจ่ายเพิม่ต่างหาก 
4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการ  และ ส าหรบัชาวต่างชาติ 
9.ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย และพนกังานขบัรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ 
10. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ในกรณีออกใบก ากบัภาษ ีและหกัทีจ่่าย 3% 
 
 เอกสารประกอบการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

อตัตราค่าบริการน้ีรวม 
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1.ส าเนาบตัรประชาชน 

2.เอกสารแสดงการฉีดวคัซีน COVID -19  หมอพรอ้ม 

 

 
 
• แจ้งยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง:  หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทค่ิามัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน 

         รถตู้VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก,ค่าธรรมเนียม เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

 • แจง้ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทาง 15-29 วนั: ยึดเงินค่าทวัร์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริงอาทิ ค่ามัดจ าตัว๋

เคร่ืองบิน, รถตู้VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า, ค่าโรงแรมที่พัก, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าบริการ  

• ในกรณีช าระ ระค่าทวัรเ์ต็มจ านวนแล้วแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์   

เกบ็เงิน ค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจเที่ยวและมคัคุเทศกพ์.ศ.2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
2. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิยั อาท ิ การยกเลกิหรอืการล่าชา้ของสายการ

บนิ การนดัหยุดงาน การประทว้งจลาจล ภยัธรรมชาตทิุกชนิด ปฏวิตัแิละอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, 
ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบ
ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5. ทางบรษิทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้น และจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธ 

กรณียกเลิกการเดินทาง  

        กรณีจองทัวร์วนัหยุด เทศกาล, วนัหยดุ นกัขัตฤกษ์, วนัหยดุยาวต่อเน่ืองและได้มี

การแจ้งยกเลกิทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 

 



 

 

PACKAGE : CNXVAN001 เชียงใหม่ แอ่วม่วน เสริมความปัง 1 วนั  

วซี่าหรอืการเขา้ออกเมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  
6. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิาร
ทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

7. มคัคุเทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

8. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให ้
โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

9. บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขายแก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั)  
10. เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้  

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


