
บิินไปไม่่เหน่�อย 2 วััน 1 คื่น
วััดพระสิิงห์  วััดศรีสิุพรรณ  สิวันชะพูลิิน
หมู่่บิ้านแม่่กำำาปอง ช้อปป้�งถนนคืนเดิน วััดพระธาตุุดอยสิุเทพ
วััดอุโม่งคื์  วััดพระธาตุุดอยคืำา  วััดท่าใหม่่อิ

ไปเต๊๊อะ ... ไปแอ่ว  เจีียงใหม่่ แม่่กำำ�ปอง

แอ่วัเหน่อ ตุรงวัันหยุด



DAY 1
03.00/04.00 น.

06.05/07.00 น.

07.15/08.10 น.

สินาม่บิินดอนเม่่อง(กำรุงเทพฯ) – สินาม่บิินเชียงใหม่่ – วััดพระสิิงห์ – วััด
ศรีสิุพรรณ – สิวันชะพูลิิน – หมู่่บิ้านแม่่กำำาปอง – ช้อปป้�งถนนคืนเดิน

คณะพร้้อมกััน ณ สินาม่บิินดอนเม่่อง อาคาร้ผู้้้โดยสาร้ขาออกัในปร้ะเทศ ชั้ั�น 3 
อาคาร้ 2 ปร้ะตู้ 14 เคาน์เตูอร้ส์ิายกำารบิินนกำแอร์(DD) โดยมีเจ้้าหน้าที�ของบร้ิ
ษััทฯคอยตู้อนร้ับและอำานวยความสะดวกัในกัาร้เชั้็คเอกัสาร้และสัมภาร้ะกั่อนกัาร้
เดินทาง

ออกัเดินทางส้่ จัังหวััดเชียงใหม่ ่โดยสิายกำารบิินนกำแอร ์เที�ยวบินที� DD8300/
DD8302  
(ใชั้้เวลาบินปร้ะมาณ 1.10 ชั้ม.)

ถึึง สินาม่บิินเชียงใหม่่  ร้ับสัมภาร้ะเร้ียบร้้อยแล้ว ยินดีตู้อนร้ับเข้าส้่ จ้ังหวัด
เชั้ียงใหม่
ส้่ วััดพระสิิงห์ ชั้่�อเตู็ม วัดพร้ะสิงห์วร้มหาวิหาร้ พร้ะอาร้ามหลวงชั้ั�นเอกั ชั้นิด
วร้มหาวิหาร้ ตูั�งอย้่ในบร้ิเวณค้เม่องเชั้ียงใหม่ ถึนนสามล้าน ตูำาบลพร้ะสิงห์ 
อำาเภอเม่องเชั้ียงใหม่ วัดพร้ะสิงห์ เป็นวัดสำาคัญวัดหนึ�งของเม่องเชั้ียงใหม่ เป็น
วัดที�ปร้ะดิษัฐานพร้ะสิงห์ (พร้ะพุทธสิหิงค์) พร้ะพุทธร้้ปศักัดิ�สิทธิ�ค้่เม่องเชั้ียงใหม่
และแผู้่นดินล้านนา พร้ะพุทธร้้ปเป็นศิลปะเชั้ียงแสนร้้้จ้ักักัันในชั้่�อ “เชั้ียงแสนสิงห์
หนึ�ง” และเป็นศ้นย์ร้วมจ้ิตูใจ้ของชั้าวเชั้ียงใหม่ ทุกัปีเม่�อถึึงชั้่วงเทศกัาลสงกัร้านตู์
หร้ืองานปร้ะเพณีปี�ใหม่เม่อง ทางร้าชั้กัาร้ จ้ึงได้อัญเชั้ิญพร้ะพุทธสิหิงค์ขึ�น
ปร้ะดิษัฐานบนร้ถึบุษับกัแห่ไปร้อบเม่องเพ่�อให้ปร้ะชั้าชั้นที�ศร้ัทธาได้พากัันมาสร้ง
นำ�าเน่�องในเทศกัาลปีใหม่ตูามคตูิล้านนา



ส้่  วััดศรีสิุพรรณ  ตูั�งอย้่บนถึนนวัวลาย ตู.หายยา อ.เม่อง เชั้ียงใหม่ เป็นวัดเกั่า
แกั่ของเชั้ียงใหม่ สร้้างเม่�อปี พ.ศ. 2043 ในร้ัชั้สมัยของพร้ะเจ้้าเม่องแกั้ว กัษััตูร้ิย์
เชั้ียงใหม่ร้าชั้ธานีและพร้ะนางสิร้ิยสวดี พร้ะร้าชั้มาร้ดามหาเทวีเจ้้า โปร้ดเกัล้าฯ ให้
มหาอำามาตูย์ชั้่�อเจ้้าหม่�นหลวงจ้่าคำา สร้้างวัดชั้่�อว่า “วััดศรีสิุพรรณอาราม่” ตุ่อ
ม่าเรียกำสิั�น ๆ วั่า “วััดศรีสิุพรรณ”  ภายในวัดศร้ีสุพร้ร้ณ ปร้ะกัอบด้วยป้ชั้นีย
สถึานสำาคัญตู่าง ๆ เชั้่น พร้ะเจ้ดีย์ที�บร้ร้จุ้พร้ะบร้มสาร้ีร้ิกัธาตูุ หอธร้ร้ม และพร้ะ
วิหาร้  สิิ�งท่�โดดเด่นของวััดแห่งน่� เห็นจัะอยู่ท่�พระอุโบิสิถเงินหลิังแรกำของโลิกำ 
ท่�ถ่อได้วั่าเป็นแหลิ่งท่องเท่�ยวัอันซีีนแห่งหน่�งในเชียงใหม่่ โดยอุโบิสิถเงินหลิังน่� 
สิร้างข้�นเพ่�อทดแทนหลิังเดิม่ท่�ชำารุดทรุดโทรม่เป็นอย่างม่ากำ ม่่ลิักำษณะเป็น
พระอุโบิสิถเงินทรงลิ้านนา สิร้างด้วัยโลิหะเงินแลิะด่บิุกำโดยฝีีม่่อแลิะภููม่ิปัญญา
ช่างท้องถิ�นท่�ม่่ช่�อเสิ่ยงด้านเคืร่�องเงิน ทั�งภายนอกัและภายในพร้ะอุโบสถึตูลอด
ทั�งหลัง ปร้ะดับตูกัแตู่งด้วยหัตูถึกัร้ร้มเคร้ื�องเงินอย่างวิจ้ิตูร้อลังกัาร้และมี
ลวดลายอ่อนชั้้อย สะท้อนให้เห็นถึึงความปร้ะณีตูและบร้ร้จ้งของผู้้้สร้้าง ภายใน
ปร้ะดิษัฐานองค์พร้ะปร้ะธาน “พร้ะเจ้้าเจ้็ดตู่�อ” พร้ะพุทธร้้ปปางมาร้วิชั้ัย องค์สี
ทองที�แลด้ตูัดกัับสีเงินของพร้ะอุโบสถึ เหล่านี�เป็นความงดงามแห่งศิลปะ อันเกัิด
จ้ากัปณิธานของชั้่างฝีีม่อเคร้ื�องเงินทั�งหลาย ที�ว่า “ฝีากำศิลิป์แกำ่แผ่่นดินถิ�นลิ้าน
นา ถวัายไวั้ในบิวัรพระพุทธศาสินา เทิดไท้องคื์ราชัน รัชกำาลิท่� 9”  กัาร้สร้้าง
อุโบสถึเงินหลังนี� ได้มีกัาร้เล่าเร้ื�องร้าวและเทิดท้นสถึาบันชั้าตูิ ศาสนาและพร้ะมหา
กัษััตูร้ิย์ บร้ิเวณซุุ้้มเพดานด้านหน้าอุโบสถึ มีกัาร้ดุนลายเป็นธนบัตูร้ฉบับละ 
1,000 บาท ร้วมถึึงมีกัาร้บอกัเล่าหลักัปร้ัชั้ญา เศร้ษัฐกัิจ้พอเพียง ตูามแนวพร้ะ
ร้าชั้ดำาร้ิของสมเด็จ้พร้ะปร้มินทร้มหาภ้มิพลอดุลยเดชั้ และบทพร้ะร้าชั้นิพนธ์พร้ะ
มหาชั้นกั ให้ปร้ะชั้าชั้นได้ศึกัษัาเร้ียนร้้้และนำาไปใชั้้ในชั้ีวิตูปร้ะจ้ำาวัน



เท่�ยง รับิประทานอาหารกำลิางวััน ณ ภูัตุตุาคืารสิุดชิคื เสิร้์ฟ !! ข้าวัซีอย อาหาร้
เหน่อที�ขึ�นชั้่�อของจ้ังหวัดเชั้ียงใหม่พร้้อมสัมผู้ัสกัับบร้ร้ยากัาศสุดชั้ิวกัลางทุ่งนา 
ร้้านกัาแฟ คาเฟ่และสวนสวยชั้ะพ้ลิน(CHAPULIN)  ให้ท่านเพลิดเพลินสายตูากัับ
ธร้ร้มชั้าตูิที�สวยงาม มากัมายไปด้วยมุมถึ่ายร้้ปสวยๆ

ส้่  บิ้านแม่่กำำาปอง  เป็นหม้่บ้านเกั่าแกั่มีอายุกัว่า 100 ปี ตูั�งอย้่หม้่ที� 3 ตูำาบล
ห้วยแกั้ว กัิ�งอำาเภอแม่ออน มีพ่�นที�หม้่บ้านทั�งหมดปร้ะมาณ 6.22 ตูาร้าง
กัิโลเมตูร้ หร้ือ 3,887.50 ไร้่ มีจ้ำานวนปร้ะชั้ากัร้ 418 คน 130 คร้ัวเร้ือน สภาพ
ภ้มิปร้ะเทศโดยทั�วไปเป็นที�ดอน ส่งให้มีสภาพอากัาศเย็นตูลอดทั�งปี บ้านแม่กัำาปอ
งอย้่ส้งจ้ากัร้ะดับนำ�าทะเลปร้ะมาณ 1,300 เมตูร้ ลักัษัณะสำาคัญของหม้่บ้าน ค่อ มี
ลำาห้วยไหลผู้่านหม้่บ้านหลายสาย ซุ้ึ�งเป็นลำาห้วยสาขาของห้วยแม่กัำาปอง ตูั�งแตู่
ในอดีตูบร้ิเวณใกัล้ลำาห้วยจ้ะพบดอกัไม้ชั้นิดหนึ�งมีสีเหล่องแดงผู้สมกััน มีขนาด
เล็กั ชั้าวบ้านเร้ียกัชั้่�อดอกัไม้นี�ว่า “ดอกักัำาปอง” ส่วนชั้่�อหม้่บ้านนั�นมาจ้ากักัาร้ที�
นำาเอาชั้่�อดอกัไม้ร้วมกัับชั้่�อแม่นำ�า “บ้านแม่กัำาปอง” ซุ้ึ�งเป็นชั้่�อหม้่บ้านมาจ้นถึึง
ปัจ้จุ้บัน กัลุ่มคนที�มาตูั�งถึิ�นฐานในบ้านแม่กัำาปองกัลุ่มแร้กัเป็นกัลุ่มคนพ่�นเม่อง 
จ้ากัอำาเภอดอยสะเกั็ด จ้ังหวัดเชั้ียงใหม่ ที�ไม่มีที�ดินทำากัินจ้ึงอพยพขึ�นมาปร้ะกัอบ
อาชั้ีพเกั็บเมี�ยง อาชั้ีพหลักัของชั้าวชัุ้มชั้นบ้านแม่กัำาปองค่อ กัาร้ทำาเมี�ยง (ชั้า) 
อาชั้ีพร้องค่อ กัาร้ปล้กักัาแฟ ค้าขายและร้ับจ้้าง ชั้าวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนพ่�น
เม่องที�นับถึ่อศาสนาพุทธ ลักัษัณะทางสังคมของบ้านแม่กัำาปองชั้าวบ้านอย้่กััน
แบบพึ�งพาเหม่อนญาตูิพี�น้อง มีความเอ่�อเฟ้�อเผู้่�อแผู้่ซุ้ึ�งกัันและกััน มีความเชั้่�อใน
พิธีกัร้ร้มตู่างๆ ของชัุ้มชั้น มีความเคาร้พในกัฎ ร้ะเบียบ กัตูิกัาของชัุ้มชั้นและ
สมาชั้ิกัมีส่วนร้่วมในกัาร้พัฒนาชัุ้มชั้นใน ทุกัร้้ปแบบ บ้านแม่กัำาปองมีความอุดม
สมบ้ร้ณ์ของร้ะบบนิเวศ มีความหลากัหลายทางชั้ีวภาพของพ่ชั้พร้ร้ณตูาม
ธร้ร้มชั้าตูิ มีอากัาศที�สะอาดและแหล่งนำ�าที�สมบ้ร้ณ์ อิสร้ะเดินเล่นถึ่ายร้้ปตูาม
อัธยาศัย จ้นถึึงเวลานัดหมาย



เย็น

ช้อปป้�งถนนคืนเดินวััวัลิาย  ตูลาดนัดกัลางค่นอย้่ใกัล้กัับปร้ะตู้เม่องเชั้ียงใหม่ 
เป็นแหล่งที�ขายสินค้าท้องถึิ�นเด็ดๆ สินค้าจ้ากัฝีีม่อชั้าวเขา งาน Handmade 
มากัมายที�นำาลงมาจ้ำาหน่ายด้านล่าง เชั้่น กัร้ะเป๋า เคร้ื�องปร้ะดับ เคร้ื�องเงิน เคร้ื�อง
สานตู่างๆ มีร้้านอาหาร้ ร้้านขนม ร้้านเส่�อผู้้า ร้้านอาหาร้ท้องถึิ�น ฯลฯ *ถึนนคน
เดินวัวลาย เปิดบร้ิกัาร้ เฉพาะ วันเสาร้์  ตูั�งแตู่  17.00 – 22.00 น.* อิสิระ
อาหารเย็นแลิะช้อปป้�งตุาม่อัธยาศัย จันถ่งเวัลิานัดหม่าย

นำำ�ท่่�นำเข้้�สู่่่ท่่�พัักำ ASIA HOTEL GROUP (POONPETCH) หรืือ LANNA THA-
PHAE HOTEL

DAY 2
เช้า

วััดพระธาตุุดอยสิุเทพ  วััดอุโม่งคื์  วััดพระธาตุุดอยคืำา  วััดท่าใหม่่อิ  
สินาม่บิินเชียงใหม่่  สินาม่บิินดอนเม่่อง(กำรุงเทพฯ)

รับิประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม่

ส้่ วััดพระธาตุุดอยสิุเทพ  ( ใชั้้เวลาเดินทางปร้ะมาณ 30-40 นาที ) สำาหร้ับผู้้้ที�จ้ะ
ขึ�นไปเที�ยวสักักัาร้ะวัดพร้ะธาตูุดอยสุเทพ  จ้ะตู้องผู้่านอนุสิาวัรีย์คืรูบิาศรีวัิชัย



กั่อนแน่นอน และนักัท่องเที�ยวมักัจ้ะจ้อดแวะนมัสกัาร้อนุสาวร้ีย์คร้้บาศร้ีวิชั้ัยเพ่�อ
ความเป็นสวัสดิมงคลแกั่ชั้ีวิตู และปลอดภัยจ้ากักัาร้เดินทาง  คร้้บาศร้ีวิชั้ัย  ท่าน
ได้ร้ับสมญานามว่าเป็นนักับุญแห่งล้านนาไทย  ท่านเป็นผู้้้ร้ิเร้ิ�มชั้ักัชั้วนชั้าวล้านนา
ในกัาร้ร้่วมแร้งร้่วมใจ้กัันสร้้างถึนนขึ�นไปยังวัดพร้ะธาตูุ ดอยสุเทพร้าชั้วร้วิหาร้ 
ในปี พ.ศ.2478 อุปกัร้ณ์มีเพียงจ้อบและเสียม แตู่ใชั้้เวลาเพียง 5 เด่อนกัับ 22 วัน 
เท่านั�น  ตูั�งแตู่ที�ท่านยังมีลมหายใจ้จ้วบจ้นถึึงปัจ้จุ้บัน  ท่านเป็นที�เคาร้พศร้ัทธา
ของพี�น้องชั้าวล้านนาและพุทธศาสนิกัชั้นทั�วไป  วััดพระธาตุุดอยสิุเทพ ปร้ะจ้ำาปี
เกัิด ของคนที�เกัิด ปีมะแม  เป็นป้ชั้นียสถึานค้่เม่องเชั้ียงใหม่นับตูั�งแตู่โบร้าณกัาล
พร้ะธาตูุ นักัท่องเที�ยวซุ้ึ�งเดินทางมาที�จ้ังหวัดนี�จ้ะตู้องขึ�นไปนมัสกัาร้พร้ะบร้มธาตูุ
กััน ทุกัคน ถึ้า หากัใคร้ไม่ได้ขึ�นไปนมัสกัาร้แล้ว ถึ่อเสม่อนว่ายังมาไม่ถึึงเชั้ียงใหม่ 
ปร้ะวัตูิและความเป็นมานั�น กัล่าวไว้ว่า  เดิมภ้เขาแห่งนี�เป็นที�อย้่ของฤาษัีนามว่า “สุ
เทวะ” ซุ้ึ�งตูร้งกัับคำาว่าสุเทพอันเป็นที�มาของชั้่�อดอยส้งแห่งนี� โดยวัดพร้ะธาตูุดอย
สุเทพนี�สร้้างขึ�นเม่�อตู้นพุทธศตูวร้ร้ษัที� 19 ในสมัยพร้ะเจ้้ากั่อนาธร้ร้มิกัร้าชั้ เจ้้า
หลวงเม่องเชั้ียงใหม่องค์ที� 6 เพ่�อปร้ะดิษัฐานพร้ะบร้มสาร้ีร้ิกัธาตูุที�ได้ทร้ง
อัญเชั้ิญมาจ้ากัเม่องศร้ีสัชั้นาลัย  ตูามตูำานานเล่าว่า พร้ะเจ้้ากั่อนาธร้ร้มิกัร้าชั้
ทร้งแยกัพร้ะบร้มสาร้ีร้ิกัธาตูุไว้เป็นสองส่วน โดยอัญเชั้ิญองค์หนึ�งบร้ร้จุ้ไว้ที�พร้ะ
ธาตูุวัดสวนดอกั ส่วนอีกัองค์หนึ�งได้อัญเชั้ิญขึ�นบนหลังชั้้างมงคล โดยพร้ะเจ้้า
กั่อนาธร้ร้มิกัร้าชั้ทร้งตูั�งจ้ิตูอธิษัฐานเสี�ยงทายว่าหากัชั้้างเชั้่อกันั�น หยุดลงตูร้งที�
ใดกั็จ้ะให้สร้้างพร้ะธาตูุขึ�น ณ ที�แห่งนั�น ซุ้ึ�งชั้้างเชั้่อกัดังกัล่าวได้มาหยุดลงตูร้ง
ยอดดอยสุเทพแห่งนี� โดยทำาทักัษัิณาวร้ร้ตูสามร้อบกั่อนที�จ้ะล้มลง (ตูาย) ดังนั�น
พร้ะเจ้้ากั่อนาธร้ร้มิกัร้าชั้จ้ึงทร้งร้ับสั�งให้สร้้างพร้ะบร้มธาตูุอันเป็นที� ปร้ะดิษัฐาน
องค์พร้ะบร้มสาร้ีร้ิกัธาตูุ ณ ยอดดอยสุเทพ อย้่ค้่ฟ้าค้่ดินเชั้ียงใหม่มานับแตู่นั�น 
วัดพร้ะธาตูุดอยสุเทพตูั�งอย้่ทางทิศตูะวันตูกัของเม่องเชั้ียงใหม่ ผู้้้ที�เดินทางมาสักั
กัาร้ะที�วัดแห่งนี�สามาร้ถึมองเห็นทิวทัศน์เม่องเชั้ียงใหม่ ได้อย่างชั้ัดเจ้น นักัท่อง
เที�ยวสามาร้ถึเดินขึ�นบันไดนาคไป 300 ขั�น เพ่�อไปยังวัด หร้ือใชั้้บร้ิกัาร้ร้ถึกัร้ะเชั้้า
ขึ�น-ลงดอยสุเทพได้ ร้ะหว่างเวลา 05.30-19.30 น. ที�นี�ยังมีปร้ะเพณีที�สำาคัญ ค่อ 
งานปร้ะเพณีเตูียวขึ�นดอยเพ่�อสักักัาร้ะพร้ะธาตูุดอยสุเทพจ้ัดเป็นปร้ะจ้ำาทุกัปี โดย
มีขึ�นกั่อนหน้าวันวิสาขบ้ชั้า 1 ค่น ในงานจ้ะมีขบวนแห่นำ�าสำาหร้ับสร้งพร้ะธาตูุโดยมี
พร้ะสงฆ์์ สามเณร้ และพุทธศาสนิกัชั้นจ้ากัชัุ้มชั้นตู่าง ๆ มาร้่วมขบวนแห่ขึ�นดอย
เป็นจ้ำานวนมากั
** คว�ม่เชื่ื�อและวิธีีกำ�รืบู่ชื่�ข้องคนำท่่�ม่�ไหว้พัรืะธี�ตุ๊แห่งนำ่� **  เชั้่�อกัันว่าหากั
มาสักักัาร้ะและอธิษัฐานขอพร้พร้ะธาตูุดอยสุเทพ จ้ะมีแตู่ความสำาเร้็จ้สมหวังดัง
ปร้าร้ถึนา แคล้วคลาด ผู้่านอุปสร้ร้คนานาไปได้ ในกัาร้สักักัาร้ะพร้ะธาตูุนั�น ควร้
เตูร้ียมข้าวตูอกั ดอกัไม้ ธ้ปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 ร้อบ พร้้อมกัล่าวคำา
นมัสกัาร้พร้ะธาตูุ โดยตูั�งจ้ิตูอธิษัฐานขอให้สมหวังในสิ�งที�ปร้าร้ถึนา และควร้ไหว้



พร้ะธาตูุให้คร้บทั�ง 4 ทิศ ซุ้ึ�งให้อานิสงส์ที�ตู่างกััน ค่อ ทิศเหน่อขอให้มีปัญญาดุจ้
พร้ะจ้ัทร้์เพ็ญ ทิศใตู้ ขอให้ได้เป็นพร้ะภิกัษัุสงฆ์์ได้บวชั้ในบวร้พุทธศาสนา ทิศตูะวัน
ออกัขอให้ได้ขึ�นสวร้ร้ค์ ทิศตูะวันตูกัเป็นกัาร้เคาร้พบ้ชั้าส้งสุดตู่อพร้ะธาตูุ สิ�งที�ไม่
ควร้พลาดเม่�อได้มานมัสกัาร้พร้ะธาตูุดอยสุเทพแล้ว ควร้มากัร้าบอนุสาวร้ีย์
คร้้บาศร้ีวิชั้ัย นักับุญแห่งล้านนา ที�ปร้ะดิษัฐานอย้่ตูร้งเชั้ิงดอยสุเทพเพ่�อความ
เป็นสิร้ิมงคลอีกัด้วย

ส้่  วััดอุโม่งคื์ (สิวันพุทธธรรม่)  เป็นวัดเกั่าแกั่ ตูั�งอย้่ทางทิศตูะวันตูกัของเม่อง
เชั้ียงใหม่และตูั�งอย้่บร้ิเวณเชั้ิงดอยสุเทพ อ.เม่อง จ้.เชั้ียงใหม่  ร้าวปี พ.ศ. 1839 
ปร้ะวัตูิของวัดอุโมงค์ เร้ิ�มตู้นขึ�นในสมัยของปฐมกัษััตูร้ิย์ของล้านนาค่อพร้ะเจ้้ามัง
ร้ายมหาร้าชั้ เม่�อพร้ะองค์ได้สร้้างเม่องเชั้ียงใหม่แล้วหลังจ้ากันั�นกั็ได้สร้้างวัดขึ�น
หลายแห่ง ทร้งทำานุบำารุ้งพร้ะพุทธศาสนา และทร้งนิมนตู์พร้ะสงฆ์์ลังกัาจ้ากัเม่อง
สุโขทัยมาสั�งสอนพร้ะพุทธศาสนา ในคร้ั�งนั�นพร้ะองค์ได้โปร้ดเกัล้าฯ ให้สร้้างวัดขึ�น
ใหม่บร้ิเวณป่าไผู้่ 11 กัอ เพ่�อเป็นที�พำานักัของคณะสงฆ์์ลังกัาโดยเฉพาะ และสร้้าง
โดยยึดร้้ปแบบของวัดเม่องลังกัา อาทิ เจ้ดีย์ กั็สร้้างเป็นเจ้ดีย์ทร้งลังกัาเม่�อสร้้าง
เสร้็จ้เร้ียบร้้อยกั็ได้ทำากัาร้ฉลองวัด และทร้งขนานนามว่า “วััดเวัฬุุกำัฏฐาราม่” (
วัดไผู้่ 11 กัอ) และทร้งนิมนตู์คณะสงฆ์์จ้ากัลังกัาเข้าอย้่จ้ำาพร้ร้ษัาเพ่�อบำาเพ็ญ
สมณธร้ร้ม และเผู้ยแผู้่พร้ะพุทธศาสนาตู่อไป จ้วบจ้นมาถึึงร้ัชั้สมัยพร้ะเจ้้ากั่อนา
ธร้ร้มิกัร้าชั้ พร้ะองค์ได้บ้ร้ณะวัดเวฬุุกััฏฐาร้ามขึ�นใหม่ ทร้งซุ้่อมแซุ้มองค์เจ้ดีย์ 
และยังได้ทร้งสร้้างอุโมงค์ถึัดจ้ากัฐานพร้ะเจ้ดีย์ด้านเหน่อขึ�น เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่
และสวยงาม มีทางเข้าออกั 4 ชั้่อง แตู่ละชั้่องเดินตูิดตู่อกัันได้ทั�วถึึง ข้างฝีาผู้นัง



เท่�ยง

ด้านในอุโมงค์เจ้าะชั้่องสำาหร้ับจุ้ดปร้ะทีปให้เกัิดความสว่างเป็นร้ะยะ สะดวกัแกั่พร้ะ
เดินจ้งกัร้มและภาวนาอย้่ด้านใน และในเพดานอุโมงค์ยังมีภาพเขียนสีนำ�ามันอีกั
ด้วยอุโมงค์แห่งนี�พร้ะเจ้้ากั่อนาทร้งสร้้างขึ�นเพร้าะพร้ะองค์ทร้งศร้ัทธาเป็นพิเศษัใน
พร้ะมหาเถึร้ะจ้ันทร้์ พร้ะสงฆ์์ชั้าวล้านนาผู้้้แตูกัฉานในพร้ะไตูร้ปิฏกัและมีปฏิภาณ
โตู้ตูอบปัญหาธร้ร้มเป็นเยี�ยม พร้ะมหาเถึร้ะจ้ันทร้์ชั้อบจ้าร้ิกัอย้่ตูามป่าดงเพ่�อหา
ที�สงบสงัดบำาเพ็ญภาวนา ไม่มีที�อย้่ที�แน่นอน เวลาตู้องกัาร้ตูัวโตู้ตูอบปัญหาหร้ือ
ศึกัษัาข้อธร้ร้มมักัจ้ะตูามไม่ค่อยพบ พร้ะเจ้้ากั่อนามีพร้ะร้าชั้ปร้ะสงค์จ้ะให้พร้ะเถึร้ะ
จ้ันทร้์อย้่เป็นที� สะดวกัตู่อกัาร้ตูิดตู่อและพบปะ จ้ึงโปร้ดให้สร้้างอุโมงค์แห่งนี�ขึ�นที�
ฐานพร้ะเจ้ดีย์ใหญ่ในวัดเวฬุุกััฏฐาร้ามเพ่�อเป็นที�อย้่ของพร้ะมหาจ้ันทร้์ ตู่อมาคน
จ้ึงเร้ียกักัันว่า “วััดอุโม่งคื์เถรจัันทร์” มาตูั�งแตู่บัดนั�นปัจ้จุ้บัน วัดอุโมงค์กัลายเป็น
สถึานปฏิบัตูิธร้ร้ม สถึานที�ที�คนมาแสวงหาความสงบ ร้วมถึึงเป็นสถึานที�ท่อง
เที�ยวสวยงามแปลกัตูาของเชั้ียงใหม่ เม่�อมาเย่อนที�วัดอุโมงค์จ้ะได้พบกัับความ
ร้่มร้ื�นและความเงียบสงบภายในวัด บร้ิเวณอุโมงค์เป็นอาคาร้กั่ออิฐร้้ปสี�เหลี�ยมที�
ภายนอกัมีมอสปกัคลุมเป็นพร้มสีเขียวด้วยความชั้่�น ยิ�งเพิ�มความสงบงามให้แกั่
สถึานที�

รับิประทานอาหารกำลิางวััน ณ ภูัตุตุาคืาร  (พร้อม่เสิิร์ฟ!!  ขันโตุกำ)  

ส้่  วััดพระธาตุุดอยคืำา (วัดหลวงพ่อทันใจ้)  เป็นวัดสำาคัญในจ้ังหวัดเชั้ียงใหม่ 
อายุเกั่าแกั่กัว่า 1,300 ปี ตูั�งอย้่บร้ิเวณดอยคำา ด้านหลังอุทยานหลวงร้าชั้พฤกัษั์ 
ห่างจ้ากัตูัวเม่องปร้ะมาณ 10 กัิโลเมตูร้ วัดพร้ะธาตูุดอยคำามีความส้งจ้ากัร้ะดับ
ที�ร้าบเชั้ียงใหม่ร้าว 140 เมตูร้ และมีความส้งจ้ากัร้ะดับนำ�าทะเลปานกัลาง 465 
เมตูร้ วัดพร้ะธาตูุดอยคำามีลานชั้ม วิวที�สามาร้ถึมองเห็นวิวทิวทัศน์ร้อบเม่อง
เชั้ียงใหม่ และยังเป็นที�ประดิษฐานพระเจั้าทันใจัซี้�งม่่อายุเกำ่าแกำ่ กำวั่าห้าร้อยปี 



เม่�อเดินทางมาถึึงวัดพร้ะธาตูุดอยคำาจ้ะสังเกัตูเห็นพร้ะธาตูุดอยคำาตูั�งอย้่อย่าง
เด่นชั้ัด เดิมทีพร้ะธาตูุนี�เป็นที�บร้ร้จุ้พร้ะเกัศาธาตูุของพร้ะพุทธเจ้้าตูามความเชั้่�อ 
จ้ึงผู้่านกัาร้บ้ร้ณะและเตูิมแตู่งอย้่ตูลอดจ้ากัผู้้้ที�มีอำานาจ้ในเวลานั�น จ้ากั
อาณาจ้ักัร้หร้ิภุญชั้ัยโดยบุตูร้ของพร้ะนางจ้ามเทวี มาถึึงสมัยอาณาจ้ักัร้ล้านนา
ถึ่อกัำาเนิดและเจ้ร้ิญรุ้่งเร้ือง จ้ากันั�นเม่�อล้านนาเส่�อมลงวัดพร้ะธาตูุดอยคำาจ้ึง
กัลายเป็นวัดร้้าง กัร้ะทั�งมีกัาร้ค้นพบวัตูถึุโบร้าณลำ�าค่าหลายชั้ิ�น ร้วมถึึงความเชั้่�อ
เร้ื�องความศักัดิ�สิทธิ�จ้ากักัาร้ขอพร้ที�เล่ากัันมาเป็นทอด ส่งผู้ลให้มีทุนหลั�งไหล
เข้าไปทั�งในวัดพร้ะธาตูุดอยคำาและบร้ิเวณเนินวัดที�มีชั้่�อเสียงมาจ้ากัปร้ะเพณีบ้ชั้าป้่
แสะและย่าแสะ จ้นปัจ้จุ้บันมีชั้่�อมีปร้ะชั้าชั้นไปสักักัาร้ะบ้ชั้า อย่างไม่ขาดสาย ที�นี�เป็น
ที�ปร้ะดิษัฐาน องค์หลวงพ่อทันใจ้ ที�ปร้ะชั้าชั้นให้ความเคาร้พและมาสักักัาร้ะบ้ชั้า 
ขอพร้เพ่�อเป็นสิร้ิมงคลกัับตูัวเอง และคร้อบคร้ัว เป็นจ้ำานวนมากั ทุกัคนเชั้่�อกััน
ว่าที�เร้ียกัว่าหลวงพ่อทันใจ้เป็นเพร้าะอธิษัฐานขอพร้แล้วสิ�งที�ขอสำาเร้็จ้ดั�งใจ้หวัง 
แตู่แท้จ้ร้ิงแล้วสาเหตูุที�เร้ียกัว่าหลวงพ่อทันใจ้เพร้าะเป็นเร้ื�องของกัาร้สร้้างและ
ปลุกัเสกัแบบทันใจ้ ในสมัยโบร้าณกัาร้สร้้างวัดที�สำาคัญทางภาคเหน่อ นิยมสร้้าง
พร้ะพุทธร้้ป ที�เร้ียกัว่า “ พร้ะเจ้้าทันใจ้ “ หมายถึึงพร้ะพุทธร้้ปที�สร้้างสำาเร้็จ้ภายใน 
1 วัน ค่อพิธีจ้ะเร้ิ�มตูั�งแตู่หลัง หกัทุ่มเป็นตู้นใหม่ แล้วสร้้างเสร้็จ้ภายในกั่อน
พร้ะอาทิตูย์ตูกั หร้ือ กั่อน 6 โมงเย็น วันรุ้่งขึ�น ถึ้าสร้้างไม่เสร้็จ้ถึ่อว่าเป็นพร้ะ
พุทธรุ้ปแบบทั�วไป กัาร้สร้้างและทำาพิธีพุทธาภิเษักัใน 1 วัน ถึ่อว่า เป็นเร้ื�อง
มหัศจ้ร้ร้ย์มากั  จ้ึงเชั้่�อกัันว่าเป็นเพร้าะพุทธานุภาพ และอนุภาพของเทพยดาที�
บันดาลให้พิธีกัร้ร้มสำาเร้็จ้ปร้าศจ้ากัอุปสร้ร้ค ดังนั�นพุทธศาสนิกัชั้นจ้ึงถึ่อว่า
พร้ะเจ้้าทันใจ้ เป็นพร้ะพุทธร้้ปที�บันดาลความสำาเร้็จ้ ให้กัับผู้้้ที�อธิษัฐานขอพร้ได้
แบบทันอกัทันใจ้ 

** วิธีีข้อพัรืองค์หลวงพั่อท่ันำใจี  จ้ากัข้อม้ลของ “กำลิุ่ม่ม่หัศจัรรย์หลิวังพ่อ
ทันใจั” และเพจ้ : หลวงพ่อทันใจ้  วัดพร้ะธาตูุดอยคำา เชั้ียงใหม่ ได้แนะนำาไว้ดังตู่อ
ไปนี�  -จุ้ดธ้ป 3 ดอกั -ขอได้ 1 เร้ื�อง -ขอกัับเหร้ียญหร้ือองค์พร้ะที�บ้าน -ถึ้า
สำาเร้็จ้ตู้องถึวายพวงมาลัยดอกัมะลิ 50 พวงขึ�นไป -บอกัชั้่�อ -สกัุล  ดังๆ แล้ว 
สวดคาถึาหลวงพ่อทันใจ้ **ตูั�งนะโม 3จ้บ  “โอมนะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จ้ะ
ปาคะ” อย่างไร้กั็ดี กัาร้ขอพร้กัับหลวงพ่อทันใจ้นั�นสามาร้ถึขอได้ทุกัเร้ื�อง แตู่ยำ�า
ว่า ตู้อง “ขอทีละเร้ื�อง” และตู้องเอ่ยชั้่�อนามสกัุลของตูนเองให้ชั้ัดเจ้น และ ขอพร้
อย่างชั้ัดเจ้นว่าตู้องกัาร้ให้ท่านเมตูตูาชั้่วยเหล่อในเร้ื�องใด  เม่�อสำาเร้็จ้แล้วจ้ึงขอ
เร้ื�องใหม่ได้   และอย่าล่ม เม่�อสมปร้าร้ถึนาแล้วตู้องมาถึวายพวงมาลัยดอกัมะลิ
ด้วยตูนเองเท่านั�น ที�วัดพร้ะธาตูุดอยคำา!!   



ส้่   วััดท่าใหม่่อิ  ตูั�งอย้่บนถึนนวงแหวนร้อบนอกั เชั้ิงสะพานข้ามแม่นำ�าปิง บ้าน
ท่าใหม่อิ ตู.ป่าแดด อ.เม่องเชั้ียงใหม่ มีอายุกัว่า 500 ปี สันนิษัฐานว่าสร้้างขึ�นโดย
สมเด็จ้พร้ะนเร้ศวร้มหาร้าชั้ เม่�อคร้ั�งยกัทัพขึ�นมาร้บกัับพม่า ชั้่�อวัดมีที�มาจ้ากั
พร้ะนาม”พร้ะนางมณีจ้ันทร้์” พร้ะชั้ายาของพร้ะนเร้ศวร้ ซุ้ึ�งเคยใชั้้พร้ะนามแฝีงว่า 
“แม่อิ” (เป็นคำาขึ�นตู้นของบทสวดอิตูิปิโส) เพ่�อความปลอดภัย ชั้่�อนี�ได้กัลายมา
เป็นชั้่�อของวัด “วัดท่าอิ” ตู่อมาเพี�ยนเป็น “วัดท่าใหม่อิ” จ้นถึึงปัจ้จุ้บัน  แตู่เดิม
นั�นวัดท่าใหม่อิ เป็นวัดธร้ร้มดาที�ตูั�งอย้่นอกัเม่องเชั้ียงใหม่ แทบจ้ะไม่ค่อยมีผู้้้คน 
หร้ือนักัท่องเที�ยวร้้้จ้ักักัันมากันักั ตู่อมาพร้ะมหา ดร้.ไพศาล ฐานวุฑโฒ ได้เข้ามา
จ้ำาพร้ร้ษัาและเป็นเจ้้าอาวาสอันดับที� 11 เม่�อปี 2550 สภาพวัดชั้ำารุ้ดทรุ้ดโทร้ม
มากั จ้ึงได้ร้ิเร้ิ�มพัฒนาวัดท่าใหม่อิอย่างเอาจ้ร้ิงเอาจ้ัง ที�ฮื่อฮืาที�สุดค่อกัาร้
กั่อสร้้างห้องนำ�าลอยฟ้า 12 ร้าศี แทบไม่น่าเชั้่�อเลยว่าจ้ะเป็นห้องนำ�า ทั�งสะอาดและ
งดงามมากั ภายในวัดมีสิ�งศักัดิ�สิทธิ�มากัมาย เชั้่น วิหาร้ลายคำา วิหาร้ทร้งล้านนา
ที�เกั่าแกั่มีความงดงาม และมีคุณค่ามากั ทั�งทางด้านสถึาปัตูยกัร้ร้ม และ
ศิลปกัร้ร้ม , พร้ะเจ้ดีย์,โบสภ์,ศาลาสมเด็จ้พร้ะนเร้ศวร้วร้มหาร้าชั้ ,ตู้นมหาโชั้ค, 
พร้ะเจ้้าทันใจ้ ,พร้ะพุทธชั้ินร้าชั้ ,หอพร้ะไตูร้ปิฎกั(ห้องหนังส่อปร้ะจ้ำาวัด) ,องค์พร้ะ
พิฆ์เนศ, ร้้ปหล่อคร้้บาเจ้้าศร้ีวิชั้ัย ร้้ปหล่อหลวงป้่ทวด และอ่�นๆ อีกัมากัมาย 
ภายในวัดมีตู้นไม้ใหญ่ปกัคลุมทำาให้สภาพอากัาศเย็นร้่มร้ื�นตูลอดทั�งปี เน่�อที�
ของวัดท่าใหม่อิ เร้ิ�มแร้กัมีเพียง 6 ไร้่ 96 ตูาร้างวา ตู่อมาทางวัดได้ดำาเนินกัาร้ซุ้่�อ
ที�ดินบร้ิเวณด้านหน้าและด้านทิศใตู้ ตูิดกัับพ่�นที�ของวัดร้วมแล้ว เน่�อที�ของวัดมี
เกั่อบ 20 ไร้่ ปัจ้จุ้บันพ่�นที�ด้านทิศใตู้ได้พัฒนาปร้ับปรุ้งเป็น”ท่าใหม่อิแลนด์” ที�
ปกัคลุมด้วยตู้นไม้ใหญ่เป็นที�พักัผู้่อนของผู้้้มาเที�ยวชั้มวัด ส่วนพ่�นที�ด้านหน้าวัด 
จ้ัดเป็นสะพานบุญลอยฟ้า “ฮืักันาท่าใหม่อิ” มีสะพาน หร้ือขัวแตูะ เดินเที�ยวชั้มนา
ข้าวที�กัำาลังตูั�งท้อง เป็นที�ตู่�นตูาตู่�นใจ้เป็นอย่างมากั จ้ึงทำาให้วัดใหม่ท่าอิ กัลายเป็น



หม่ายเหตุุ

21.55 น.

23.00 น.

วัดที�น่าเที�ยวตูิดอันดับของวัดในเม่องเชั้ียงใหม่  อิสร้ะถึ่ายร้้ปตูามอัธยาศัย จ้นถึึง
เวลานัดหมาย นำาท่านสิู่สินาม่บิินเชียงใหม่่

คณะควรืเดิินำท่�งไปถึึงสู่นำ�ม่บูินำเพั่�อท่ำ�กำ�รืเชื่็คอินำกำ่อนำข้้�นำเครืื�องปรืะม่�ณ 
1-2 ชื่ม่.เพั่�อหล่กำเล่�ยงสู่ถึ�นำกำ�รืณ์ฉุุกำเฉุินำท่่�อ�จีเกำิดิข้้�นำ เชื่่นำ สู่ภ�พักำ�รืจีรื�จีรื
ท่่�คับูคั�ง,สู่ภ�พัอ�กำ�ศและอ่�นำๆ โดิยม่่ต๊ัวแท่นำบูรืิษััท่(ม่ัคคุเท่ศกำ์,หัวหนำ้�ท่ัวรื์,คนำ
ข้ับูรืถึ)เป็นำผู้่้พัิจี�รืณ�และบูรืิห�รืเวล�อย่�งเหม่�ะสู่ม่ บูรืิษััท่ข้อสู่งวนำสู่ิท่ธีิ�ค่นำ
เงินำทุ่กำกำรืณ่ห�กำล่กำค้�ไม่่สู่�ม่�รืถึข้้�นำเครืื�องกำลับูต๊�ม่วันำและเวล�เท่่�ยวบูินำท่่�รืะบูุ
ในำรื�ยกำ�รืท่ัวรื์

ออกัเดินทางส้่กัรุ้งเทพฯ โดยสิายกำารบิินนกำแอร ์เที�ยวบินที� DD8327

เดินทางถึึง สินาม่บิินดอนเม่่อง (กำรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ 
พร้้อมความปร้ะทับใจ้...........

อัตุราคื่าบิริกำาร
กำำาหนดวัันเดินทาง ผู่้ใหญ่ พักำเด่�ยวัเพิ�ม่ ไซีลิ์กำรุ�ป สิายกำารบิิน

10-11 ตุ.คื. 63 3,999 +700 20 DD

24-25 ตุ.คื.63 4,555 +700 20 DD

14-15 พ.ย.63 4,555 +700 20 DD

28-29 พ.ย.63 4,555 +700 20 DD

*ค่�บูรืิกำ�รืข้้�งต๊้นำเฉุพั�ะนำักำท่่องเท่่�ยวชื่�วไท่ยเท่่�นำั�นำ  ค่�ท่ัวรื์ไม่่รืวม่ค่�ท่ิปม่ัคคุเท่ศกำ์และคนำข้ับูรืถึ ท่่�นำละ  
500 บู�ท่ / ต๊ลอดิกำ�รืเดิินำท่�ง / ต๊่อท่่�นำ   ชื่ำ�รืะท่่�สู่นำ�ม่บูินำกำ่อนำออกำเดิินำท่�ง

อัต๊รื�ค่�บูรืิกำ�รืนำ่�รืวม่
• ค่�ต๊ั๋วเครื่�องบูินำไป-กำลับู ต๊�ม่รื�ยกำ�รืท่่�รืะบูุ  (ท่่�นำสู่�ม่�รืถึนำำ�สู่ัม่ภ�รืะ ข้ึ�นำเครื่�องไดิ้ 7 กำกำ.)
• ค่�ภ�ษั่สู่นำ�ม่บูินำ 
• ค่�รืถึรืับู-สู่่ง นำำ�เท่่�ยวต๊�ม่รื�ยกำ�รื
• ค่�โรืงแรืม่ท่่�พัักำต๊�ม่ท่่�รืะบูุในำรื�ยกำ�รื พัักำห้องละ 2 ท่่�นำ 
• ค่�ธีรืรืม่เนำ่ยม่เข้้�ชื่ม่สู่ถึ�นำท่่�ต๊่�งๆ ต๊�ม่รื�ยกำ�รืท่่�รืะบูุ 
• ค่�อ�ห�รืต๊�ม่ท่่�รืะบูุในำรื�ยกำ�รื   
• ค่�ม่ัคคุเท่ศกำ์ท่้องถึิ�นำคอยอำ�นำวยคว�ม่สู่ะดิวกำต๊ลอดิกำ�รืเดิินำท่�ง 
• ค่�ปรืะกำันำอุบูัต๊ิเหตุ๊รืะหว่�งเดิินำท่�ง วงเงินำท่่�นำละ 500,000 - 1,000,000 บู�ท่  (เง่�อนำไข้ต๊�ม่กำรืม่ธีรืรืม่์)



อัต๊รื�ค่�บูรืิกำ�รืนำ่�ไม่่รืวม่
• ค่�ใชื่้จี่�ยสู่่วนำต๊ัวนำอกำเหนำ่อจี�กำรื�ยกำ�รืท่่�รืะบูุ เชื่่นำ ค่�ท่ำ�หนำังสู่่อเดิินำท่�ง ค่�โท่รืศัพัท่์ ค่�โท่รืศัพัท่์ท่�งไกำล 

ค่�อินำเต๊อรื์เนำ็ต๊ ค่�ซัักำรืีดิ ค่�ม่ินำิบู�รื์ในำห้อง รืวม่ถึึงค่�อ�ห�รืและเครืื�องดิ่�ม่ท่่�สู่ั�งเพัิ�ม่นำอกำเหนำ่อรื�ยกำ�รื(
กำรืุณ�สู่อบูถึ�ม่จี�กำหัวหนำ้�ท่ัวรื์กำ่อนำกำ�รืใชื่้บูรืิกำ�รื)

• ค่�นำำ��หนำักำกำรืะเป๋�โหลดิใต๊้ท่้องเครื่�อง
• ค่�ท่ัวรื์ไม่่รืวม่ค่�ท่ิปม่ัคคุเท่ศกำ์และคนำข้ับูรืถึ ท่่�นำละ 500  บู�ท่/ต๊ลอดิกำ�รืเดิินำท่�ง/ต๊่อท่่�นำ 
• กำรืณ่ท่่�ล่กำค้�เป็นำชื่�วต๊่�งชื่�ต๊ิ  ต๊้องชื่ำ�รืะเพัิ�ม่ ท่่�นำละ 500 บู�ท่
• กำรืณ่เดิ็กำท่่�ม่่อ�ยุ 0 - 2 ปี(Infant) ชื่ำ�รืะค่�ท่ัวรื์ 50 % จี�กำรื�ค�ท่ัวรื์ข้องผู้่้ใหญ่ แต๊่ไม่่เกำ็บูค่�ท่ิปม่ัคคุเท่ศกำ์

และคนำข้ับูรืถึ 
• ค่�ท่ิปหัวหนำ้�ท่ัวรื์ข้ึ�นำอย่่กำับูคว�ม่พัึงพัอใจีข้องท่่�นำ
• ค่�ภ�ษั่ม่่ลค่�เพัิ�ม่ 7% และภ�ษั่หักำ ณ ท่่�จี่�ย 3%

เงื�อนำไข้กำ�รืให้บูรืิกำ�รื
• ในำกำ�รืจีองท่ัวรื์กำรืุณ� ชื่ำ�รืะค่�ท่ัวรื์เต๊็ม่จีำ�นำวนำ พัรื้อม่สู่่งสู่ำ�เนำ�บูัต๊รืปรืะชื่�ชื่นำ หลังจี�กำท่ำ�กำ�รืจีองท่ัวรื์ 3 

วันำ  ห�กำไม่่ชื่ำ�รืะต๊�ม่ท่่�บูรืิษััท่กำำ�หนำดิ ข้ออนำุญ�ต๊ต๊ัดิท่่�นำั�งเพั่�อให้ล่กำค้�ท่่�นำอ่�นำท่่�รือท่่�นำั�งอย่่โดิยอัต๊โนำม่ัต๊ิ  เม่่�อ
ท่่�นำชื่ำ�รืะเงินำค่�ท่ัวรื์เรืียบูรื้อยแล้ว ท่�งบูรืิษััท่ฯถึ่อว่�ท่่�นำยอม่รืับูเงื�อนำไข้และข้้อต๊กำลงต๊่�งๆท่่�ไดิ้รืะบูุไว้
ท่ั�งหม่ดินำ่�แล้ว

กำ�รืยกำเลิกำ
• เนำ่�องจี�กำรื�ค�ท่ัวรื์นำ่�เป็นำรื�ค�โปรืโม่ชื่ั�นำ ต๊ั๋วเครื่�องบูินำกำ�รืันำต๊่กำ�รืจี่�ยเงินำล่วงหนำ้�เต๊็ม่ 100%  เม่่�อจีองและ

ชื่ำ�รืะเงินำแล้ว  ไม่่สู่�ม่�รืถึยกำเลิกำ,เล่�อนำ,เปล่�ยนำผู้่้เดิินำท่�ง,ข้อค่นำเงินำทุ่กำกำรืณ่  และเม่่�อท่่�นำออกำเดิินำท่�งไปกำับู
คณะแล้ว ท่่�นำงดิกำ�รืใชื่้บูรืิกำ�รืรื�ยกำ�รืใดิรื�ยกำ�รืหนำึ�งหรืือไม่่เดิินำท่�งพัรื้อม่คณะถึ่อว่�ท่่�นำสู่ละสู่ิท่ธีิ�ไม่่อ�จี
เรืียกำรื้องค่�บูรืิกำ�รืและเงินำม่ัดิจีำ�ค่นำไม่่ว่�กำรืณ่ใดิท่ั�งสู่ิ�นำ

หม่�ยเหตุ๊
1. บูรืิษััท่ข้อสู่งวนำสู่ิท่ธีิ�ในำกำ�รืยกำเลิกำกำ�รืเดิินำท่�งในำกำรืณ่ท่่�ม่่นำักำท่่องเท่่�ยวรื่วม่เดิินำท่�งนำ้อยกำว่� 20 ท่่�นำ เท่่�ยว

บูินำ,รื�ค�และรื�ยกำ�รือ�จีม่่กำ�รืเปล่�ยนำแปลงไดิ้ต๊�ม่คว�ม่เหม่�ะสู่ม่
2. บูรืิษััท่ฯ ม่่สู่ิท่ธีิ�ท่่�จีะเปล่�ยนำแปลงรื�ยละเอ่ยดิบู�งปรืะกำ�รืในำท่ัวรื์นำ่� เม่่�อเกำิดิเหตุ๊สูุ่ดิวิสู่ัยจีนำไม่่อ�จีแกำ้ไข้ไดิ้
3. รื�ยกำ�รืท่่องเท่่�ยว โรืงแรืม่ท่่�พัักำ สู่�ม่�รืถึเปล่�ยนำแปลงไดิ้ต๊�ม่คว�ม่เหม่�ะสู่ม่ โดิยคำ�นำึงถึึงผู้ลปรืะโยชื่นำ์ข้องผู้่้

เดิินำท่�งเป็นำสู่ำ�คัญ
4. บูรืิษััท่ฯ ไม่่รืับูผู้ิดิชื่อบูค่�เสู่่ยห�ยในำเหตุ๊กำ�รืณ์ท่่�เกำิดิจี�กำสู่�ยกำ�รืบูินำ ภัยธีรืรืม่ชื่�ต๊ิ เชื่่นำ พั�ยุไต๊้ฝุ่นำ ปฏิวัต๊ิและ

อ่�นำๆท่่�อย่่นำอกำเหนำ่อกำ�รืควบูคุม่ข้องท่�งบูรืิษััท่ฯหรืือค่�ใชื่้จี่�ยเพัิ�ม่เต๊ิม่ท่่�เกำิดิข้้�นำท่�งต๊รืงหรืือท่�งอ้อม่ เชื่่นำ 
กำ�รืเจี็บูป่วย, กำ�รืถึ่กำท่ำ�รื้�ย, กำ�รืสู่่ญห�ย, คว�ม่ล่�ชื่้� หรืือจี�กำอุบูัต๊ิเหตุ๊ต๊่�งๆ

5. ท่�งบูรืิษััท่ฯ จีะไม่่รืับูผู้ิดิชื่อบูใดิๆ ท่ั�งสู่ิ�นำห�กำเกำิดิกำรืณ่คว�ม่ล่�ชื่้�จี�กำสู่�ยกำ�รืบูินำ, กำ�รืปรืะท่้วง, กำ�รืนำัดิหยุดิ
ง�นำ, กำ�รืกำ่อจีล�จีล หรืือกำรืณ่ท่่�ท่่�นำถึ่กำปฏิเสู่ธี กำ�รืเข้้�หรืือออกำเม่่องจี�กำเจี้�หนำ้�ท่่�ต๊รืวจีคนำเข้้�เม่่อง 
หรืือเจี้�หนำ้�ท่่�กำรืม่แรืงง�นำท่ั�งจี�กำไท่ย และต๊่�งปรืะเท่ศซั้�งอย่่นำอกำเหนำ่อคว�ม่รืับูผู้ิดิชื่อบูข้องบูรืิษััท่ฯ

6. ห�กำไม่่สู่�ม่�รืถึไปเท่่�ยวในำสู่ถึ�นำท่่�ท่่�รืะบูุในำโปรืแกำรืม่ไดิ้ อันำเนำ่�องม่�จี�กำธีรืรืม่ชื่�ต๊ิ คว�ม่ล่�ชื่้� และคว�ม่ผู้ิดิ
พัล�ดิจี�กำท่�งสู่�ยกำ�รืบูินำ จีะไม่่ม่่กำ�รืค่นำเงินำใดิๆท่ั�งสู่ิ�นำ แต๊่ท่ั�งนำ่�ท่�งบูรืิษััท่ฯจีะจีัดิห�รื�ยกำ�รืเท่่�ยวสู่ถึ�นำท่่�
อ่�นำๆม่�ให้ โดิยข้อสู่งวนำสู่ิท่ธีิ�กำ�รืจีัดิห�นำ่�โดิยไม่่แจี้งให้ท่รื�บูล่วงหนำ้�

7. รื�ค�นำ่�คิดิต๊�ม่รื�ค�ต๊ั๋วเครื่�องบูินำในำปัจีจีุบูันำ ห�กำรื�ค�ต๊ั๋วเครื่�องบูินำปรืับูสู่่งข้ึ�นำ บูรืิษััท่ฯ สู่งวนำสู่ิท่ธีิ�ท่่�จีะปรืับู
รื�ค�ต๊ั๋วเครืื�องบูินำต๊�ม่สู่ถึ�นำกำ�รืณ์ดิังกำล่�ว

8. ท่�งบูรืิษััท่ฯจีะไม่่รืับูผู้ิดิชื่อบูใดิๆ ท่ั�งสู่ิ�นำ ห�กำท่่�นำใชื่้บูรืิกำ�รืข้องท่�งบูรืิษััท่ฯไม่่ครืบู อ�ท่ิ ไม่่เท่่�ยวบู�งรื�ยกำ�รื, 



    ไม่่ท่�นำอ�ห�รืบู�งม่่�อ เพัรื�ะค่�ใชื่้จี่�ยทุ่กำอย่�ง ท่�งบูรืิษััท่ฯไดิ้ชื่ำ�รืะค่�ใชื่้จี่�ยให้ต๊ัวแท่นำแบูบูเหม่�ข้�ดิกำ่อนำ   
    ออกำเดิินำท่�งแล้ว

9. ท่�งบูรืิษััท่ฯจีะไม่่รืับูผู้ิดิชื่อบูใดิๆ ท่ั�งสู่ิ�นำ ห�กำเกำิดิสู่ิ�งข้องสู่่ญห�ยจี�กำกำ�รืโจีรืกำรืรืม่ และ/หรื่อ เกำิดิอุบูัต๊ิเหตุ๊ท่่�
เกำิดิจี�กำคว�ม่ปรืะม่�ท่ข้องต๊ัวนำักำท่่องเท่่�ยวเอง

10. เนำ่�องจี�กำต๊ั๋วเครื่�องบูินำเป็นำต๊ั๋วรื�ค�พัิเศษั เม่่�อออกำต๊ั๋วไปแล้วในำกำรืณ่ท่่�ท่่�นำไม่่สู่�ม่�รืถึเดิินำท่�งพัรื้อม่คณะไม่่
ว่�ดิ้วยเหตุ๊ผู้ลใดิกำ็ต๊�ม่ ต๊ั๋วเครืื�องบูินำไม่่สู่�ม่�รืถึนำำ�ม่�เล่�อนำวันำหรืือค่นำเงินำไดิ้ 

11. ม่ัคคุเท่ศกำ์ พันำักำง�นำ หรื่อต๊ัวแท่นำข้องท่�งบูรืิษััท่ ไม่่ม่่อำ�นำ�จีในำกำ�รืให้คำ�สู่ัญญ�ใดิๆ แท่นำบูรืิษััท่  เว้นำ แต๊่ม่่
เอกำสู่�รืลงนำ�ม่โดิยผู้่้ม่่อำ�นำ�จีข้องบูรืิษััท่กำำ�กำับูเท่่�นำั�นำ

12. เม่่�อท่่�นำต๊กำลงชื่ำ�รืะเงินำไม่่ว่�ท่ั�งหม่ดิหรื่อบู�งสู่่วนำกำับูท่�งบูรืิษััท่ฯ ท่�งบูรืิษััท่ฯ จีะถึ่อว่�ท่่�นำไดิ้ยอม่รืับูในำ
เงื�อนำไข้ข้้อต๊กำลงต๊่�งๆ ท่่�ไดิ้รืะบูุไว้แล้วท่ั�งหม่ดิ




