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แอ่วเหนือ ... หลวงพ่อทันใจ  

ให้พร ... โวย โวย จ้าวววว ...  

สายมู  เสริมบุญ  ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ โชคดี รํEารวย 
เดินทางโดยสายการบิน  NOK AIR (DD) 

กําหนดการเดินทาง 

วันแรก สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) – สนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม – สกายวอล์ค

ม่อนแจ่ม – ช้อปปิK งถนนคนเดิน 

ตีสาม/ตีสีE คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชัBน 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ

บินนกแอร์(DD) โดยมีเจ้าหน้าทีLของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

ก่อนการเดินทาง 

06.05/07.00 น. อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น น ก แ อ ร์  เ ทีL ย ว บิ น ทีL  DD8 3 0 0 / DD8302   

(ใชเ้วลาบินประมาณ 1.10 ชม.) 

07.15/08.10 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่  รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ยินดีตอ้นรับเขา้สู่ จังหวัดเชียงใหม่ 

นาํท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ  ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-40 นาที ) สําหรับผูที้LจะขึBนไปเทีLยวสักการะวดั

พระธาตุดอยสุเทพ  จะต้องผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยก่อนแน่นอน และนักท่องเทีLยวมักจะจอดแวะนมัสการ

อนุสาวรียค์รูบาศรีวิชัยเพืLอความเป็นสวสัดิมงคลแก่ชีวิต และปลอดภยัจากการเดินทาง  ครูบาศรีวิชัย  ท่านได้รับ

สมญานามว่าเป็นนกับุญแห่งลา้นนาไทย  ท่านเป็นผูริ้เริLมชักชวนชาวลา้นนาในการร่วมแรงร่วมใจกนัสร้างถนนขึBน

ไปยงัวดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในปี พ.ศ.2478 อุปกรณ์มีเพียงจอบและเสียม แต่ใช้เวลาเพียง 5 เดือนกับ 22 

วนั เท่านัBน  ตัBงแต่ทีLท่านยงัมีลมหายใจจวบจนถึงปัจจุบัน  ท่านเป็นทีLเคารพศรัทธาของพีLน้องชาวล้านนาและ

พุทธศาสนิกชนทัLวไป  วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประจาํปีเกิด ของคนทีLเกิด ปีมะแม  เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่

นบัตัBงแต่โบราณกาลพระธาต ุนกัท่องเทีLยวซึLงเดินทางมาทีLจงัหวดันีBจะตอ้งขึBนไปนมสัการพระบรมธาตุกนั ทุกคน ถา้ 

หากใครไม่ไดข้ึBนไปนมสัการแลว้ ถือเสมือนว่ายงัมาไม่ถึงเชียงใหม่ ประวตัิและความเป็นมานัBน กล่าวไวว้่า  เดิมภูเขา

แห่งนีB เป็นทีLอยู่ของฤาษีนามว่า "สุเทวะ" ซึLงตรงกบัคาํว่าสุเทพอนัเป็นทีLมาของชืLอดอยสูงแห่งนีB  โดยวดัพระธาตุดอยสุ

เทพนีBสร้างขึBนเมืLอต้นพุทธศตวรรษทีL 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ทีL 6 เพืLอ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทีLไดท้รงอญัเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลยั  ตามตาํนานเล่าว่า พระเจา้กือนาธรรมิกราช

ทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุไวเ้ป็นสองส่วน โดยอญัเชิญองคห์นึLงบรรจุไวที้Lพระธาตุวดัสวนดอก ส่วนอีกองคห์นึLง

ไดอ้ญัเชิญขึBนบนหลงัชา้งมงคล โดยพระเจา้กือนาธรรมิกราชทรงตัBงจิตอธิษฐานเสีLยงทายว่าหากชา้งเชือกนัBน หยุดลง

ตรงทีLใดก็จะให้สร้างพระธาตุขึBน ณ ทีLแห่งนัBน ซึL งช้างเชือกดังกล่าวได้มาหยุดลงตรงยอดดอยสุเทพแห่งนีB  โดยทาํ
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ทกัษิณาวรรตสามรอบก่อนทีLจะลม้ลง (ตาย) ดงันัBนพระเจา้กือนาธรรมิกราชจึงทรงรับสัLงให้สร้างพระบรมธาตุอนัเป็น

ทีL ประดิษฐานองคพ์ระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดดอยสุเทพ อยู่คู่ฟ้าคู่ดินเชียงใหม่มานับแต่นัBน วดัพระธาตุดอยสุเทพ

ตัBงอยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองเชียงใหม่ ผูที้LเดินทางมาสักการะทีLวดัแห่งนีBสามารถมองเห็นทิวทศัน์เมืองเชียงใหม่ ได้

อย่างชัดเจน นักท่องเทีLยวสามารถเดินขึBนบนัไดนาคไป 300 ขัBน เพืLอไปยงัวดั หรือใช้บริการรถกระเช้าขึBน-ลงดอยสุ

เทพได ้ระหว่างเวลา 05.30-19.30 น. ทีLนีLยงัมีประเพณีทีLสําคญั คือ งานประเพณีเตียวขึBนดอยเพืLอสักการะพระธาตุดอย

สุเทพจดัเป็นประจาํทุกปี โดยมีขึBนก่อนหนา้วนัวิสาขบูชา 1 คืน ในงานจะมีขบวนแห่นํB าสําหรับสรงพระธาตุโดยมี

พระสงฆ ์สามเณร และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมขบวนแห่ขึBนดอยเป็นจาํนวนมาก 

** ความเชืEอและวิธีการบูชาของคนทีEมาไหว้พระธาตุแห่งนีK **  เชืLอกนัว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะ

มีแต่ความสําเร็จสมหวงัดงัปรารถนา แคลว้คลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้ ในการสักการะพระธาตุนัBน ควรเตรียม

ขา้วตอก ดอกไม ้ธูปเทียนแลว้เดินเวียนขวา 3 รอบ 

พร้อมกล่าวคาํนมสัการพระธาตุ โดยตัBงจิตอธิษฐานขอให้สมหวงัในสิLงทีLปรารถนา และควรไหวพ้ระธาตุให้ครบทัBง 4 

ทิศ ซึLงให้อานิสงส์ทีLต่างกนั คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจพระจทัร์เพญ็ ทิศใต ้ขอให้ไดเ้ป็นพระภิกษุสงฆไ์ดบ้วชใน

บวรพุทธศาสนา ทิศตะวนัออกขอให้ได้ขึBนสวรรค์ ทิศตะวนัตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ สิLงทีLไม่ควร

พลาดเมืLอไดม้านมสัการพระธาตุดอยสุเทพแลว้ ควรมากราบอนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั นกับุญแห่งลา้นนา ทีLประดิษฐาน

อยู่ตรงเชิงดอยสุเทพเพืLอความเป็นสิริมงคลอีกดว้ย 

 

เทีEยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ข้าวซอย อาหารเหนือทีEขึKนชืEอของจังหวัดเชียงใหม่   

นาํท่านเดินทางไปยงั  ดอยม่อนแจ่ม  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)   ไฮไลทที์Lสุดของม่อนแจ่มเลยก็คือทีLนีLค่ะ จุด

ชมวิว ม่อนแจ่ม ซึL งตัBงอยู่บนสันเขาสูง แต่เดิมเป็นพืBนทีLรกร้าง และได้รับการพฒันาเป็นสถานทีLท่องเทีLยว บริเวณ

รอบๆ จะเต็มไปด้วยแปลงผกั และทุ่งดอกไมส้วยๆ รวมถึงยงัมีแคร่ไมไ้ผ่ เป็นซุ้มทีLตัBงอยู่ริมหน้าผา ให้เราได้ซืB อ

อาหารมาทาน รวมถึงชมวิวสวยๆ จากจุดนีBไดอี้กดว้ยทีLนีLยงัมีร้านขายของทีLระลึก ผกัผลไมเ้มืองหนาวทีLชาวบา้นนาํมา

ขาย เมืLอใกลถึ้ง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถขา้งล่างไม่อนุญาตให้นาํรถขึBนไป จากนัBนเดินขึBนไปประมาณ 200 เมตร ก็จะ

ถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึL งมีการปรับภูมิทศัน์ใหม่ ในส่วนของร้านอาหาร ร้านกาแฟ ของโครงการหลวงไม่มี

แล้วแต่มีแปลงดอกไม้เล็กๆ กระท่อมชมวิวซึL งเปลีLยนเป็นลานชมวิวและร้านอาหารเล็กๆของชาวบ้าน อีกหนึL ง

กิจกรรมทีLไม่ควรพลาดถา้มาจุดชมวิวม่อนแจ่มแห่งนีB  คือการ เล่น ฟอร์มูล่า มง้ หรือรถไม ้ทีLให้ท่านนัLงและไถลลงมา

จากเนินดา้นบน ซึL งทางทีLไถลลงมาก็จะทาํให้หวาดเสียวพร้อมกบัเสียงกรีaดได้ เพราะทางนัBนจะขรุขระ เป็นเนินเป็น

หินบา้ง ซึLงไม่ง่ายเลยทีLจะบงัคบัลงมาให้ถึงจุดหมาย แต่ขอบอกว่ามนัส์สุดๆๆไปเลยค่า (ค่าบริการไม่รวมในราคาทวัร์

ท่านไหนสนใจเล่นจ่ายหนา้งานไดเ้ลยค่า)  
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 นาํท่านเช็คอิน  SKYWALK  ม่อนแจ่ม ทีLเทีLยวใหม่ม่อนแจ่ม ทีLตอ้งไปเช็คอินค่ะ และรับรองว่า คนทีLชอบถ่ายรูปตอ้ง

ไดรู้ปสวยๆ กลบัไปแน่นอน เพราะจะมี สะพานไมไ้ผ่ชมวิวทีLลาดไปตามเชิงเขา เราสามารถเดินชิลชมแปลงดอกไม ้

และสตรอเบอรีL ทีLอยู่ขา้งสะพานตลอดสองขา้งทางได้เลย ถา้มาช่วงเช้าๆ น่าจะได้เจอทะเลหมอกสวยๆ อีกด้วยค่ะ 

แถมยงัมีชุดฮันบก ชุดม้ง ให้เช่าถ่ายรูปอีกด้วย (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์)   จากนัBนนําท่านกลับเขา้สู่เมือง

เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

นํ า ท่ า น  ช้ อ ป ปิK ง ถนนคนเดินวัวลาย แหล่งทีL

ขายสินคา้ทอ้งถิLนเด็ดๆ จะมารวมกันทีLนีL! สินคา้จากฝีมือชาวเขามากมายทีLนําลงมาจาํหน่ายด้านล่าง เช่น กระเป๋า 

เครืLองประดบั เครืLองเงิน เครืLองสานต่างๆ ซึLงขายในราคาทีLไม่แพง รวมถึงเป็นพืBนทีLให้พ่อคา้ แม่คา้สาย Handmade มา

รวมกันดว้ยค่ะ ทีLนีLยงัเหมาะกบันกัชิม นักกินทัBงหลายเพราะมีสตรีทฟู้ดมากมายรออยู่ รวมถึงอาหารทอ้งถิLนอีกดว้ย! 

อย่างนีBตอ้งห้ามพลาดไปเช็คอินกนัไดเ้ลยค่า * ถนนคนเดินววัลาย เปิดบริการ เฉพาะ วนัเสาร์  ตัBงแต่  17.00 – 22.00 

น. กรณีเดินทางตรงวันอาทิตย์ขอปรับเปลีEยนโปรแกรมเป็น ถนนคนเดินท่าแพแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

* ถนนคนเดินท่าแพ  เป็นถนนคนเดินยุคแรกๆ เลยค่ะ และยงัเป็นถนนคนเดินทีLใหญ่ทีLสุดในเชียงใหม่อีกด้วย ตัBงอยู่

แถวประตูเมืองท่าแพ ร้านคา้และสินคา้ทีLขายกนัก็จะคลา้ยๆ กบัถนนคนเดินววัลาย แต่มีบรรยากาศทีLแตกต่างกนัค่ะ มี

สินคา้พืBนเมือง เสืBอผา้ ของทีLระลึกต่างๆ มีโชวด์นตรี การแสดงเล็กๆ ตามสองขา้งทางบา้ง ใครทีLมาเทีLยวเชียงใหม่แลว้ 

ยงัไม่ได้ไปเดินถนนคนเดินท่าแพ ถือว่ามาไม่ถึงนะจะบอกให้! * ถนนคนเดินท่าแพ เปิดบริการ เฉพาะ วนัอาทิตย ์ 

ตัBงแต่ 17.00 – 22.00 น. * อิสระชอ้ปปิB งเลือกซืBอสินคา้พืBนเมือง *อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย   

 

ã  นําท่านเข้าสู่ทีEพัก HOP INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 (หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะนําให้ลูกค้าท่านทีE 3 ซืKอพักเดีEยวเพิEม ) 
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วันทีEสอง วัดพระธาตุดอยคํา – วัดอโุมงค์ – ถนนนิมมานเหมินทร์ – ตลาดวนัสนันท์ – 

สนามบินเชียงใหม่ – สนามบนิดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยคํา (วัดหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวัดสําคัญในจังหวดั

เชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัBงอยู่บริเวณดอยคาํ ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ห่าง

จากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วดัพระธาตุดอยคาํมีความสูงจากระดบัทีLราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความ

สูงจากระดับนํB าทะเลปานกลาง 465 เมตร วดัพระธาตุดอยคาํมีลานชมวิวทีLสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมือง

เชียงใหม่ และยงัเป็นทีLประดิษฐานพระเจ้าทนัใจซึLงมีอายุเก่าแก่ กว่าห้าร้อยปี เมืLอเดินทางมาถึงวดัพระธาตุดอยคาํจะ

สังเกตเห็นพระธาตุดอยคาํตัBงอยู่อย่างเด่นชดั เดิมทีพระธาตุนีB เป็นทีLบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าตามความเชืLอ 

จึงผ่านการบูรณะและเติมแต่งอยู่ตลอดจากผูที้LมีอาํนาจในเวลานัBน จากอาณาจกัรหริภุญชยัโดยบุตรของพระนางจาม

เทว ีมาถึงสมยัอาณาจกัรลา้นนาถือกาํเนิดและเจริญรุ่งเรือง จากนัBนเมืLอลา้นนาเสืLอมลงวดัพระธาตุดอยคาํจึงกลายเป็น

วดัร้าง กระทัLงมีการคน้พบวตัถุโบราณลํBาค่าหลายชิBน รวมถึงความเชืLอเรืLองความศกัดิg สิทธิg จากการขอพรทีLเล่ากนัมา

เป็นทอด ส่งผลให้มีทุนหลัLงไหลเขา้ไปทัBงในวดัพระธาตุดอยคาํและบริเวณเนินวดัทีLมีชืLอเสียงมาจากประเพณีบูชาปู่

แสะและย่าแสะ จนปัจจุบนัมีชืLอมีประชาชนไปสักการะบูชา อย่างไม่ขาดสาย ทีLนีLเป็นทีLประดิษฐาน องค์หลวงพ่อ

ทนัใจ ทีLประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพืLอเป็นสิริมงคลกบัตวัเอง และครอบครัว เป็นจาํนวน

มาก ทุกคนเชืLอกันว่าทีLเรียกว่าหลวงพ่อทนัใจเป็นเพราะอธิษฐานขอพรแลว้สิLงทีLขอสําเร็จดัLงใจหวงั แต่แทจ้ริงแลว้

สาเหตุทีLเรียกว่าหลวงพ่อทนัใจเพราะเป็นเรืLองของการสร้างและปลุกเสกแบบทนัใจ ในสมยัโบราณการสร้างวดัทีL

สําคญัทางภาคเหนือ นิยมสร้างพระพุทธรูป ทีLเรียกว่า “ พระเจ้าทนัใจ “ หมายถึงพระพุทธรูปทีLสร้างสําเร็จภายใน 1 

วนั คือพิธีจะเริLมตัB งแต่หลัง หกทุ่มเป็นต้นใหม่ แล้วสร้างเสร็จภายในก่อนพระอาทิตย์ตก หรือ ก่อน 6 โมงเย็น 

วนัรุ่งขึBน ถา้สร้างไม่เสร็จถือว่าเป็นพระพุทธรุปแบบทัLวไป การสร้างและทาํพิธีพุทธาภิเษกใน 1  วนั ถือว่า เป็นเรืLอง

มหัศจรรยม์าก  จึงเชืLอกันว่าเป็นเพราะพุทธานุภาพ และอนุภาพของเทพยดาทีLบนัดาลให้พิธีกรรมสําเร็จปราศจาก

อุปสรรค ดงันัBนพุทธศาสนิกชนจึงถือว่าพระเจา้ทนัใจ เป็นพระพุทธรูปทีLบนัดาลความสําเร็จ ให้กบัผูที้Lอธิษฐานขอพร

ไดแ้บบทนัอกทนัใจ  

** วิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ  จากขอ้มูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อทันใจ  วัดพระธาตุดอยคํา 

เชียงใหม่ ไดแ้นะนาํไวด้งัต่อไปนีB   -จุดธูป 3 ดอก -ขอได ้1 เรืLอง -ขอกบัเหรียญหรือองคพ์ระทีLบา้น -ถา้สําเร็จตอ้งถวาย

พวงมาลยัดอกมะลิ 50 พวงขึBนไป -บอกชืLอ -สกุล  ดงัๆ แลว้ สวดคาถาหลวงพ่อทนัใจ **ตัBงนะโม 3จบ  “โอมนะโม 

พุทธายะ ยะอะสะ สุมงั จะปาคะ” อย่างไรก็ดี การขอพรกับหลวงพ่อทนัใจนัBนสามารถขอไดทุ้กเรืLอง แต่ย ํBาว่า ตอ้ง 

“ขอทีละเรืLอง” และต้องเอ่ยชืLอนามสกุลของตนเองให้ชัดเจน และ ขอพรอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ท่านเมตตา

ช่วยเหลือในเรืLองใด  เมืLอสําเร็จแลว้จึงขอเรืLองใหม่ได ้   และอย่าลืม เมืLอสมปรารถนาแลว้ตอ้งมาถวายพวงมาลยัดอก

มะลิดว้ยตนเองเท่านัBน ทีLวดัพระธาตุดอยคาํ!!    
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จากนัBนนาํทุกท่านเดินทางไปยงั  วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  เป็นอีกหนึLงวดัทีLมีเอกลกัษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ตวั

วดัตัBงอยู่ในตวัเมืองเชียงใหม่ ไม่ไกลจากบริเวณตีนดอยสุเทพ อยู่บริเวณหลงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และอยู่ไม่ห่างจาก

ย่านฮิปของนักท่องเทีLยวอย่างนิมมานเหมินทร์มากนัก สําหรับประวตัิของวดัอุโมงค์ เริLมตน้ขึBนในสมยัของปฐม

กษตัริยข์องลา้นนาคือพระเจ้ามงัรายมหาราช เมืLอพระองค์ได้สร้างเมืองเชียงใหม่แลว้หลงัจากนัBนก็ได้สร้างวดัขึBน

หลายแห่ง ทรงทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา และทรงนิมนตพ์ระสงฆล์งักาจากเมืองสุโขทยัมาสัLงสอนพระพุทธศาสนา 

ในครัB งนัBนพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวดัขึBนใหม่บริเวณป่าไผ่ 11 กอ เพืLอเป็นทีLพาํนักของคณะสงฆ์ลังกา

โดยเฉพาะ และสร้างโดยยึดรูปแบบของวดัเมืองลงักา อาทิ เจดีย ์ก็สร้างเป็นเจดียท์รงลงักาเมืLอสร้างเสร็จเรียบร้อยก็

ไดท้าํการฉลองวดั และทรงขนานนามว่า “วัดเวฬุกัฏฐาราม” (วดัไผ่ 11 กอ) และทรงนิมนตค์ณะสงฆจ์ากลงักาเขา้อยู่

จาํพรรษาเพืLอบาํเพ็ญสมณธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป จวบจนมาถึงรัชสมยัพระเจ้ากือนาธรรมิกราช 

พระองค์ได้บูรณะวดัเวฬุกัฏฐารามขึBนใหม่ ทรงซ่อมแซมองค์เจดีย ์และยงัได้ทรงสร้างอุโมงคถ์ดัจากฐานพระเจดีย์

ด้านเหนือขึBน เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่และสวยงาม มีทางเขา้ออก 4 ช่อง แต่ละช่องเดินติดต่อกนัไดท้ัLวถึง ขา้งฝาผนงั

ดา้นในอุโมงคเ์จาะช่องสําหรับจุดประทีปให้เกิดความสว่างเป็นระยะ สะดวกแก่พระเดินจงกรมและภาวนาอยู่ดา้นใน 

และในเพดานอุโมงคย์งัมีภาพเขียนสีนํBามนัอีกดว้ยอุโมงค์แห่งนีBพระเจา้กือนาทรงสร้างขึBนเพราะพระองคท์รงศรัทธา

เป็นพิเศษในพระมหาเถระจนัทร์ พระสงฆ์ชาวลา้นนาผูแ้ตกฉานในพระไตรปิฏกและมีปฏิภาณโตต้อบปัญหาธรรม

เป็นเยีLยม พระมหาเถระจนัทร์ชอบจาริกอยู่ตามป่าดงเพืLอหาทีLสงบสงดับาํเพญ็ภาวนา ไม่มีทีLอยู่ทีLแน่นอน เวลาตอ้งการ

ตวัโตต้อบปัญหาหรือศึกษาขอ้ธรรมมกัจะตามไม่ค่อยพบ พระเจ้ากือนามีพระราชประสงคจ์ะให้พระเถระจนัทร์อยู่

เป็นทีL สะดวกต่อการติดต่อและพบปะ จึงโปรดให้สร้างอุโมงคแ์ห่งนีBขึBนทีLฐานพระเจดียใ์หญ่ในวดัเวฬุกัฏฐารามเพืLอ

เป็นทีLอยู่ของพระมหาจันทร์ ต่อมาคนจึงเรียกกันว่า “วัดอุโมงค์เถรจันทร์” มาตัBงแต่บัดนัBนปัจจุบัน วดัอุโมงค์

กลายเป็นสถานปฏิบตัิธรรม สถานทีLทีLคนมาแสวงหาความสงบ รวมถึงเป็นสถานทีLท่องเทีLยวสวยงามแปลกตาของ

เชียงใหม่ เมืLอมาเยือนทีLวดัอุโมงคจ์ะได้พบกบัความร่มรืLนและความเงียบสงบภายในวดั บริเวณอุโมงคเ์ป็นอาคารก่อ

อิฐรูปสีLเหลีLยมทีLภายนอกมีมอสปกคลุมเป็นพรมสีเขียวดว้ยความชืBน ยิLงเพิLมความสงบงามให้แก่สถานทีL. 
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เทีEยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัBนพาทุกท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศชิวๆ ณ บ้านข้างวัด เป็นคอมมูนิตีBมอลล์สไตล์พืBนเมือง ตัBงอยู่ในซอยวดั

อุโมงค์ โดยมีคุณบิaก เป็นผูอ้อกแบบและเป็นเจา้ของโครงการแห่งนีB   จากแนวความคิดทีLตอ้งการสร้างชุมชนทีLมีวิถี

ชีวิต มีปฏิสัมพนัธ์ของคนในชุมชนคลา้ยกบัการอยู่ร่วมกนัของผูค้นในสมยัก่อน มีการพึLงพาอาศยักนั ช่วยเหลือกนั 

ดูแลซึL งกันและกัน ภายใตก้ารออกแบบทีLอยู่อาศยัทีLรายลอ้มดว้ยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมยัเก่าผสมกับความ

ร่วมสมยัในปัจจุบนั จากสิLงเหล่านีBจึงก่อให้เกิดขึBนมาเป็น ชุมชน บา้น’ขา้งวดั’ ภายในบริเวณ “บ้านข้างวัด” จะมีบา้น

กึLงไมก้ึL งปูนเปลือย แบบ 2 ชัBน สร้างให้เหมือนบา้นในสมยัก่อน ตัBงอยู่ลอ้มรอบกัน ตกแต่งด้วยของเก่าดัBงเดิม ทีLให้

กลิLนอายตอนทีLเรายงัเด็กๆ รวมถึงตน้ไมสี้เขียว ร่มเยน็ ปลูกอยู่ทัLวโครงการ เห็นแลว้สดชืLน ^^ บา้นแต่ละหลงัก็จะเปิด

เป็นร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบา้น, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, งานไม ้, Bookoo studio Showroom งานคราฟท์

และงานเซรามิก, Orn the Rose บา้นและสตูดิโอ ของหญิงสาวทีLรักงานปักผา้, ห้องสมุดเก๋ๆ เอาไวน้ัLงอ่านหนังสือ

ชิลๆ และในแต่ละเดือนทีLบ้านข้างวัด ก็จะจดัตารางเรียน workshop ให้ได้มีกิจกรรมสนุกทาํกนัดว้ย ฯลฯ อีกทัBงบา้น

ทุกหลงัหันไปทาง ลานหญา้สีเขียว ทีLตัBงอยู่ไล่เป็นชัBนๆ เป็นลานกิจกรรม เอาไวจ้ดังานและทาํกิจกรรมร่วมกนั 

นําทุกท่านเดินเล่น  ถนนนิมมานเหมินทร์  ถนนเส้นนีBคงไม่มีใครไม่รู้จกั เพราะเป็นถนนชืLอดงัของเชียงใหม่ทีLเป็น

แหล่งรวมร้านคา้ ร้านอาหารหลากหลายสไตล ์คาเฟ่เก๋ๆ และเต็มไปดว้ยความคึกคกัอย่างถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 

1 เป็นถนนทีLคงเอกลกัษณ์ของผูค้นและศิลปวฒันธรรมของชาวลา้นนาไว ้มีร้านแกลเลอรีL  ร้านขายของตกแต่งบา้น 

นิมมานเหมินทร์ ซอย 9 เป็นถนนสายกาแฟ เต็มไปดว้ยร้านกาแฟชืLอดงั เหมาะสําหรับคอกาแฟและสายชิลไปนัLงเล่น 

สาย Cafe Hopping ตอ้งเลิฟทีLนีLมากแน่นอนค่ะ 

จากนัBนนําท่านเพลิดเพลินกับการ แวะซืKอของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากทีLมีชืLอเสียงของจังหวดั

เชียงใหม่ มีตัBงแต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อัLว แคบหมู นํBาพริกหนุ่มขนมจีน ไปจนถึงอาหารพืBนเมืองแบบทีLคนทอ้งถิLน

รับประทานเป็นประจาํ ใครทีLอยากจะลองกินอาหารแบบคนทอ้งถิLนลองไปเดินเลือกซืBอและชิมกนัดู นอกจากนีBยงัมี

ร้านขายของฝากสินคา้พืBนเมือง ให้ท่านได้เลือกซืBอกลบัมาให้คนทีLท่านรักดว้ยค่ะ  อิสระเลือกซืBอสินคา้ตามอธัยาศยั 

จนถึงเวลาอนัสมควร  นาํท่านสู่สนามบินเชียงใหม่ 

21.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร์ เทีLยวบินทีL DD8327 

23.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
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กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดีEยวเพิEม ไซส์กรุ๊ป สายการบิน 

19 – 20 กันยายน 2563 4,999 +600 20 DD 

26 - 27 กันยายน 2563  4,999 +600 20 DD 

10 – 11 ตุลาคม 2563 5,999 +600 20 DD 

24 – 25 ตุลาคม 2563 5,999 +600 20 DD 

14 – 15 พฤศจิกายน 2563 5,555 +600 20 DD 

28 – 29 พฤศจิกายน 2563 5,555 +600 20 DD 

12 – 13 ธันวาคม 2563 5,999 +600 20 DD 

19 – 20 ธันวาคม 2563 5,999 +600 20 DD 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนกัท่องเทีEยวชาวไทยเท่านัKน  ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขบัรถ ท่านละ  500 บาท / ตลอดการ

เดินทาง / ต่อท่าน   ชําระทีEสนามบินก่อนออกเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการนีBรวม 

R ค่าตัoวเครืLองบินไป-กลบั ตามรายการทีLระบุ  (ท่านสามารถนาํสัมภาระ ขึBนเครืLองได ้7 กก.)     

R ค่าภาษีสนามบิน  

R ค่ารถรับ-ส่ง นาํเทีLยวตามรายการ 

R ค่าโรงแรมทีLพกัตามทีLระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  

R ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีLต่างๆ ตามรายการทีLระบุ  

R ค่าอาหารตามทีLระบุในรายการ    

R ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิLนคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

R ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงืLอนไขตามกรมธรรม์) 
 

 

อตัราค่าบริการนีB  ไม่ รวม 

T ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีLระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

      ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืLองดืLมทีLสัLงเพิLมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

T ค่านํKาหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครืEอง 

T ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

T กรณีทีEลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชําระเพิEม ท่านละ 500 บาท 

T กรณีเด็กทีEมีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชําระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

T ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึKนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

T ค่าภาษีมูลค่าเพิLม 7% และภาษีหัก ณ ทีLจ่าย 3% 

  

เงืEอนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน หลงัจากทาํการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ชาํระตามทีLบริษทักาํหนด ขอ

อนุญาตตดัทีLนัLงเพืLอให้ลูกคา้ท่านอืLนทีLรอทีLนัLงอยู่โดยอตัโนมัติ  เมืLอท่านชาํระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเงืLอนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีLไดร้ะบุไวท้ัBงหมดนีBแลว้ 
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การยกเลิก 

** เนืEองจากราคาทัวร์นีKเป็นราคาโปรโมชัEน ตัiวเครืEองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  เมืLอจองและชาํระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลืLอน,

เปลีLยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเมืLอท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึLงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธิg ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืนไม่ว่ากรณีใดทัBงสิBน.  

หมายเหตุ 

1.บริษทัขอสงวนสิทธิg ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีLมีนกัท่องเทีLยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน เทีLยวบิน,ราคาและรายการอาจมีการเปลีLยนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

2.บริษทัฯ มีสิทธิg ทีLจะเปลีLยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีB  เมืLอเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3.รายการท่องเทีLยว โรงแรมทีLพกั สามารถเปลีLยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 

4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีLเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ่้น ปฏิวตัิและอืLนๆทีLอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือ

ค่าใชจ่้ายเพิLมเติมทีLเกิดขึBนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัBงสิBนหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทีLท่านถูกปฏิเสธ การ

เขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีLตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีLกรมแรงงานทัBงจากไทย และต่างประเทศซึLงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6.หากไม่สามารถไปเทีLยวในสถานทีLทีLระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืLองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ

ทัBงสิBน แต่ทัBงนีBทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทีLยวสถานทีLอืLนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิg การจดัหานีBโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

7.ราคานีB คิดตามราคาตัoวเครืLองบินในปัจจุบนั หากราคาตัoวเครืLองบินปรับสูงขึBน บริษทัฯ สงวนสิทธิg ทีLจะปรับราคาตัoวเครืLองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัBงสิBน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีLยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมืBอ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง 

ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

9.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัBงสิBน หากเกิดสิLงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุทีLเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเทีLยวเอง 

10.เนืLองจากตัoวเครืLองบินเป็นตัoวราคาพิเศษ เมืLอออกตัoวไปแลว้ในกรณีทีLท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัoวเครืLองบินไม่สามารถนํามา

เลืLอนวนัหรือคืนเงินได ้ 

11.มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านัBน 

12.เมืLอท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทัBงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงืLอนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีLไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัBงหมด 

 

 
 


