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แพ็คเกจ เทีย่วเมอืงเหนอื ไหวพ้ระขอพร 9 วดั 🙏🙏 

ขอโชคลาภ เสรมิบญุบารม ีโชคด ีรํา่รวย 
เดนิทาง เดอืน ก.ค. - ต.ค. 2563 

แพ็คเกจนี ้สามารถเดนิทางสาํหรบั 4 ทา่นขึน้ไป 

ราคาเร ิม่ตน้ 1,499.- เทา่น ัน้ 
 
 



แพ็คเกจ  :  รถ รบั-สง่ สนามบนิเชยีงใหม ่พาไหวพ้ระ 9 วดั  

“พาเทีย่วครบ ไมย่อ้นเสน้ทาง” 

  1. วดัพระธาตดุอยคาํ (หลวงพอ่ทนัใจ) 
  2. วดัพระธาตดุอยสเุทพ (รวมคา่ขึน้-ลงรถราง) 
  3. วดัลอยเคราะห ์
  4. วดัหมืน่ลา้น  
  5. วดัดวงด ี
  6. วดัพนัเตา 
   7. วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร (กราบไหวศ้าลหลกัเมอืงเชยีงใหม)่ 

  8. วดัหมืน่เงนิกอง  
  9. วดัดบัภยั 

ฟร ี!! บรกิารอาหารกลางวนั 1 มือ้  เมน:ู ขา้วซอย  
(อาหารขึน้ชือ่ของจงัหวดัเชยีงใหม)่  

 

ขอ้แนะนํา : แนะนําจองไฟทบ์นิรอบเชา้สดุ สายการบนิ LION AIR, AIR ASIA, 
                 NOK AIR โดยจะถงึเชยีงใหมป่ระมาณ 08.00 น. และจองไฟทข์ากลบั  
                 ประมาณ 19.00 เป็นตน้ไป เพือ่ผลประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

 
…… น. รับคณะ ณ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่ยนิดตีอ้นรับทา่นเขา้สูจั่งหวัดเชยีงใหม ่ 
  เมอืงนพบรุศีรนีครพงิค ์
 
  นําท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยคํา (หลวงพ่อทนัใจ) (1) เป็นวัดที่มี

ชือ่เสยีงดา้นการขอพร บนบาน เป็นวัดทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี หลวงพ่อ
ทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยค า ปัจจุบันมีชือ่เสยีงอย่างมากในเรื่องของความ
ศักดิส์ทิธิ ์โดยหลายต่อหลายครัง้ที่มผีูเ้ดนิทางมาขอพร บนบาน แลว้ประสบ
ความส าเร็จ เชน่ การถกูหวยรางวัลใหญ่ การงานส าเร็จ เป็นตน้ และบรเิวณหนา้
วัดดอยค าจะมพีระพทุธรปูหลวงพอ่พดูได ้พระพทุธรปูขนาดใหญ ่ใหท้า่นได ้
กราบสักการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล และบนวัดพระธาตุดอยค ายังมจีุดชม
ววิทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศนร์อบเมอืงเชยีงใหม ่และสนามบนิเชยีงใหม ่

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ (2) ระหว่างเดนิทางผ่าน
อนุเสาวรยีค์รบูาศรวีชิยั แวะนมัสการเพือ่
ความเป็นสิริมงคล และเมื่อเดินทางถึง
บรเิวณลานจอดรถวัดพระธาตดุอยสเุทพ น า
ทา่นขึน้รถราง เพือ่ไปกราบสกัการะพระธาตุ
ดา้นบน พระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุ
ประจ าปีเกดิของคนทีเ่กดิปีมะแม ตามความ
เชือ่ หากไดม้าสักการะและอธษิฐานขอพร
เดนิวนรอบพระธาต ุ3 รอบ และไหวพ้ระธาตุ
ครบทั ้ง 4 ทิศ เชื่อกันว่าจะแคลว้คลาด
ปลอดภั ย  ขอพรจ ะส า เ ร็ จสมหวั งดั ง
ปรารถนา 

  
 



 

กลางวนั รบัประทานอาหาร “ เมนขูา้วซอย ”  อาหารขึน้ชือ่ของจงัหวดัเชยีงใหม ่
 

 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดนิทางสู่ วดัลอยเคราห ์(3) โดยวัดนี้มศีลิปะ
สถาปัตยกรรมเป็นแบบพืน้เมอืงของชาวลา้นนา มพีระพุทธรูปปางถวายเนตรและ
พระเจา้ทันใจประดษิฐานอยู่ ใหท้่านอธษิฐาน ขอพรเพือ่ลอยเอาเคราะหภ์ัยและ
ทกุขโ์ศกใหอ้อกไปจากชวีติ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัหมืน่ลา้น (4) เชือ่กัน
ว่า หากไดม้าขอพรทีน่ี่จะมเีงนิมทีองมากองมากมายเป็นหมืน่เป็นลา้น น าท่าน
เดินทางสู่ วดัดวงด ี(5) หลังจากนั้นก็ใหม้าที่วัดดวงดี โดยมีความเชือ่ว่า
หลงัจากหมดเคราะหห์มดภัยตา่งๆ แลว้ ชวีติจะเริม่ดขี ึน้ดวงดขีึน้ ซึง่วัดแหง่นีเ้ป็น
ที่รูก้ันดีว่า ใครที่ซือ้รถใหม่ เป็นตอ้งมาเจมิป้ายทะเบียนที่นี้กันหมด น าท่าน
เดนิทางสู ่วดัพนัเตา (6) เป็นวัดทีม่คีวามสวยงาม วันพันเตาแหง่นี้ คนเมอืงจะ
เรยีกวา่ วัดปันเตา้ คามหมายของชือ่วัดนีม้าจาก การทีม่าท าบญุเพยีงหนึง่ครัง้ได ้
บญุกลบัไปเป็นพันเทา่ ภายในวัดมพีระวหิารทีส่วยงาม ตวัวหิารจะเป็นเรอืนไมส้กั
ทัง้หลังตามศลิปะของเชยีงแสน น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร 
(กราบไหวศ้าลหลกัเมอืงเชยีงใหม)่ (7) เป็นวัดทีม่เีจดยีอ์งคใ์หญท่ีส่ดุ ตัง้อยู่
กลางใจเมอืงเชยีงใหม ่วัดนี้สรา้งขึน้ในสมัยกษัตรยิอ์งคท์ี่ 7 แหง่ราชวงศม์ังราย 
(พญาแสนเมอืงมา) ตอ่มาสมยัพระนางเจา้จริะประภาครองเมอืงเชยีงใหม ่ไดเ้กดิ
แผ่นดนิไหวท าใหย้อดเจดยีโ์ค่นลงมา จากนัน้กรมศลิปากรไดด้ าเนนิการบูรณะ
เสรมิความมัน่คง องคพ์ระเจดยีใ์นสว่นทีเ่หลอือยู่ใหแ้ข็งแรง เป็นหลักฐานส าคัญ
ทางประวัตศิาสตรส์บืไป น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหมืน่เงนิกอง (8) อกีหนึง่ในวัดที่
มชี ือ่มงคล มาไหวข้อพรเพือ่ใหม้ั่งมศีรสีขุ อายุมั่นขวัญยนื มเีงนิมทีอง และปิด
ทา้ยทีว่ดัดบัภยั (9) ไหวข้อพรหลวงพ่อดับภัย ซึง่มตี านานถงึถงึการดับเภทภัย 
ไม่ว่าจะเป็นการป่วยไข ้หรอืการดับเคราะหด์วงชะตาใหแ้ก่ผูค้น ในวัดมบี่อน ้าที่
เรยีกว่าบอ่น ้าดับภัย มคีวามเชือ่ว่าเป็นบ่อน ้าศักดิส์ทิธิ ์สามารถน าไปสรงน ้าพระ
พทุธมนตห์รอืเพือ่สบืดวงชะตาได ้

 
…… น. สง่คณะ ณ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่ขอใหท้า่นเดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพ 

💙 💙 💙 💙 💙 💙 

 
หากมเีวลา แวะซือ้ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม ่มตี ัง้แตอ่าหาร 
ยอดฮติอยา่งไสอ้ ัว่ แคบหม ูนํา้พรกิหนุม่ ฯลฯ 

 
รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความ
เหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ 
เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นี้จะ
คํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
สําคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่น
การเดนิทางแลว้ 

 

 
 
 

 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม :  คา่ทปิพนกังานขบัรถ 
** ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ** 



 
 

 

 

 
 

 คา่รถปรบัอากาศนําเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเง ินประกนัท่านละ 
1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 

 

  

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั และภาษสีนามบนิ ภาษนํีา้มนั 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิด้
ระบใุนรายการ 
 สําหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งชําระเพิม่ 500 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอาย ุ0-2 ปี ชําระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ทปิคนขบัรถ แลว้แตส่นินํา้ใจของทา่น  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 
 
 

 
   เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

  กรณุาสํารองทีน่ ัง่และชําระคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  พรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชน 
หลังจากท าการจองทัวร์ 2 วัน  หากไม่ช าระตามที่บรษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืว่าทา่น 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่
ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและชําระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการ
เดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณี
เจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ
ตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง
ได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทํา
การ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทาง
ไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืไมว่า่
กรณีใดท ัง้ส ิน้ 
 
 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่ว

รว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 4 ท่าน และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบ

ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ํา
สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจลง
นามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ กํากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


