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เดนิทางไดท้กุวนั หมูค่ณะ 10 ทา่นขึน้ไป 

 
วนัแรก วดัพระธาตุดอยค า - วดัตน้เกวน๋ - วดัใหมท่า่อ ิ- วดัอุโมงค ์– วดัศรสีุพรรณ 

          ลอ่งเรอืแมปิ่ง   ( - / L / D) 

เชา้  รถตูป้รับอากาศบรกิารรับเขา้สูโ่รงแรม (บรกิารรับจาก 
สนามบนิ, สถานีรถทัวร,์ สถานีท่ารถไฟ และจดุอืน่ๆ ในเขต
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่เท่านัน้) 

จากนัน้น าท่านสักการะขอพรที ่วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัด
ทีม่ชีือ่เสยีงดา้นการขอพร อายุกว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณ
ยอดดอยค า ดา้นบนสามารถมองเห็นอุทธยานหลวงราช
พฤกษ์ มจีดุชมววิทีส่วยงาม ใหท่้านไดข้อพร หลวงพอ่
ทนัใจ สรา้งขึน้ในสมัยพญากอืนา ซึง่มคีวามศกัดิส์ทิธิม์าก 
หลายคนทีม่าก็มักจะมาขอพร หรอืบนบานใหก้ารงานลุล่วง
ประสบความส าเร็จ ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่

เสน้ทาง อ าเภอสะเมงิ น าท่านสกัการะวดัตน้เกวน๋ เป็น
วัดเกา่แกอ่ันทรงคุณค่า และไดร้ับการยกย่องจากสมาคม
สถาปนกิสยามในพระบรมราชปูถัมภใ์หเ้ป็นอาคารอนุรักษ์
ยอดเยีย่ม และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถาน
แห่งชาตจิากกรมศลิปากร 
   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นขา้วซอยเสมอใจ รา้นขา้วซอยชือ่ดังแห่งเมอืงเชยีงใหม ่
  จากนัน้น าท่านสู่วดัใหมท่า่อ ิแต่เดมินัน้เป็นวัดธรรมดาทีต่ัง้อยู่นอกเมอืงเชยีงใหม่ แทบจะไม่

ค่อยมผูีค้น หรอืนักท่องเทีย่วรูจ้ักกันมากนัก ต่อมาพระมหา ดร.ไพศาล ฐานวุฑโฒ ไดเ้ขา้มา
จ าพรรษาและเป็นเจา้อาวาสอันดับที ่11 เมือ่ปี 2550 สภาพวัดช ารุดทรุดโทรมมาก จงึไดร้เิริม่
พัฒนาวัดท่าใหม่ออิย่างเอาจรงิเอาจัง ทีฮ่อืฮาทีส่ดุคอืการกอ่สรา้งหอ้งน ้า ลอยฟ้า 12 ราศ ี
แทบไม่น่าเชือ่เลยว่าจะเป็นหอ้งน ้า ทัง้สะอาดและงดงามมาก ภายในวัดมสีิง่ศักดิส์ทิธิม์ากมาย 
เชน่ วหิารลายค า วหิารทรงลา้นนาทีเ่กา่แกม่คีวามงดงาม และมคีุณค่ามาก ทัง้ทางดา้น
สถาปัตยกรรม และศลิปกรรม , พระเจดยี,์ โบสภ,์ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรวรมหาราช, ตน้มหา
โชค, พระเจา้ทันใจ, พระพุทธชนิราช, หอพระไตรปิฎก(หอ้งหนังสอืประจ าวัด), องคพ์ระ
พฆิเนศ, รูปหล่อครูบาเจา้ศรวีชัิย รูปหล่อหลวงปู่ทวด และอืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้น าท่านชม 
วดัอุโมงค ์โบราณสถานทีม่คีวามเกา่แก ่อยู่คู่เมอืงเชยีงใหม่ทีน่ี่สรา้งขึน้ในสมัยพญามังราย
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ราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึง่ถา้นับถงึวันน้ีก็ราวๆ 700 กว่าปีแลว้ ต่อมาพญากอืนา ทรงสรา้งอุโมงค์
ขึน้ที่น่ีเพือ่ใหพ้ระมหาเถระจันทรใ์ชเ้ป็นทีว่ปัิสสนากรรมฐาน ก าแพงภายในจงึเป็นหลายชอ่ง
ทางเดนิทะลุกันได ้รวมถงึยงัมภีาพวาดจติรกรรมผาผนังทีม่คีวามเกา่แกอ่ยู่ภายในอุโมงคอ์กี
ดว้ย นักท่องเทีย่วจงึมกัมาเดนิชมความสวยงามภายในอุโมงคข์องทีวั่ด ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
แวะชม วดัศรสีุพรรณ  เป็นวัดทีม่ปีระวัตกิารกอ่สรา้งมาตัง้แต่ครัง้อดตีกว่า 500 ปี ในรัชสมัย
ของพระเจา้เมอืงแกว้ กษัตรยิเ์ชยีงใหม่ราชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระราชมารดามหาเทวี
เจา้ โปรดเกลา้ฯ ใหม้หาอ ามาตยช์ือ่เจา้หมืน่หลวงจ่าค า สรา้งวัดชือ่ว่า “วัดศรสีพุรรณอาราม” 
ต่อมาเรยีกสัน้ ๆ ว่า “วัดศรสีพุรรณ” ภายในวัดมอีุโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ทีช่าวชมุชนร่วม
แรงร่วมใจสบืสานเครือ่งเงนิชมุชนวัวลาย ซึง่เป็นชมุชนท าหัตถกรรมเครือ่งเงนิทีม่ชีือ่เสยีงของ
จังหวัดเชยีงใหม่  

   
  น าท่านลอ่งเรอืแมปิ่ง ชมบรรยากาศรมิน ้าธรรมชาตทัิง้ 2 

ฝ่ังแม่น ้าท่านจะเห็นอาคารบา้นเรอืนรมิน ้า และตน้ไมใ้หญ่ที่
ขึน้เป็นธรรมชาตติลอดแนวของล าน ้าแม่ปิง และสะพาน
เหล็กเกา่แก ่ 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรมเอเชยี โฮเต็ล 

กรุป๊ 
หลังอาหารใหท่้านไดเ้ช็คอนิเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนตามอธัยาศัย 

 
โรงแรมเอเชยี โฮเตล็ กรุ๊ป http://asiagrouphotel.com/th 

 
โรงแรม CH Hotel https://www.chchiangmai.com/ (ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิงไนทบ์ารซ์า่) 

 
 
 

วนัทีส่อง อสิระตามอธัยาศยั - ซือ้ของฝาก – สง่ออก ( B / - / - ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  หลังอาหาร ใหท่้านเช็คเอาท ์จากนัน้พาท่านแวะซือ้ของฝากจากเมอืงเชยีงใหม ่(หากท่าน

มเีวลา) ไดเ้วลารถตูบ้รกิารสง่ท่านเพือ่เดนิทางกลับ (บรกิารสง่ไป สนามบนิ, สถานีรถทัวร,์ 
สถานีท่ารถไฟ และจุดอืน่ๆ ในเขตอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่เท่านัน้) 

 
 

http://asiagrouphotel.com/th
https://www.chchiangmai.com/
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อตัราค่าบรกิาร  

1. เดนิทางไดทุ้กวัน ส าหรับหมู่คณะ 10 ท่านขึน้ไป 

2. จองภายใน 31 มนีาคม 2564 เดนิทางภายใน 31 พฤษภาคม 2564 

 

โรงแรม ผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผูใ้หญ่ พักเดีย่ว 

เพิม่ 

พักต่อ 

(หอ้ง/คนื) เด็กเสรมิเตยีง เด็กไม่เสรมิเตยีง 

เอเชยี โฮเต็ล กรุ๊ป 
หรอื CH Hotel 

1,199 บาท 1,199 บาท 700.- 500.- 1,000.- 

เด็กอายุต า่กวา่ 2 ขวบไมเ่สยีคา่บรกิาร 
 

อัตราค่าบรกิารน้ีเป็นอัตราค่าบรกิารส าหรับผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านในกรณีทีท่่านมาไม่ครบจะตอ้งเพิม่เงนิ
จากราคาทัวรด์ังต่อไปน้ี 

- กรณีผูเ้ดนิทางจ านวน 9 ท่าน  คดิเพิม่ท่านละ 100 บาท 
- กรณีผูเ้ดนิทางจ านวน 8 ท่าน  คดิเพิม่ท่านละ 200 บาท  
- กรณีผูเ้ดนิทางจ านวน 7 ท่าน  คดิเพิม่ท่านละ 300 บาท 
- กรณีผูเ้ดนิทางจ านวน 6 ท่าน  คดิเพิม่ท่านละ 400 บาท 
- กรณีผูเ้ดนิทางจ านวน 5 ท่าน  คดิเพิม่ท่านละ 500 บาท 
- กรณีผูเ้ดนิทางจ านวน 4 ท่าน  คดิเพิม่ท่านละ 600 บาท 
-   

 
อตัรานีร้วม  

1. ค่าทีพ่ักตามระบุในรายการ หรอืเทยีบเท่า 
2. ค่าอาหารตามระบุในรายการ 
3. ค่ารถตูป้รับอากาศพาเทีย่วตามระบุในรายการ 
4. ค่าล่องเรอืแม่น ้าปิง 
5. ค่ารถรับสง่สนามบนิ, สถานีรถทัวร,์ สถานีรถไฟ หรอืจดุอืน่ๆ ในเขตอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

 
 
อตัรานีไ้มร่วม   

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่, ค่าภาษีบรกิารต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว, ค่ามัคคุเทศก,์ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
3. ***คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 50 บาท*** 

  (กรุณาเตรยีมค่าทปิใหค้นขบัในวนัทีจ่บการพาไปเทีย่วสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ) 
 
หมายเหตุ : รายการดังกล่าวอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเน่ืองจากสภาพอากาศ หรอื การ
จลาจล การจลาจร หรอือืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถน าพาไปยังสถานทีเ่ทีย่วตามรายการได ้


