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แอ่วเหนือ ...   

ให้พร ... โวย โวย จ้าวววว ...  

สายมู  เสริมบุญ  ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ โชคดี รํารวย 
เดนิทางโดยสายการบิน  NOK AIR (DD) 
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กาํหนดการเดินทาง 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) – สนามบินเชียงใหม่ – วดัพระธาตุดอยสุเทพ – จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม – สกายวอล์ค

ม่อนแจ่ม – ช้อปปิงถนนคนเดิน 

ตีสาม/ตีสี คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชนั  อาคาร  ประตู  เคาน์เตอร์สายการ

บินนกแอร์(DD) โดยมีเจา้หน้าทีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

ก่อนการเดินทาง 

. / .  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 ที ย ว บิ น ที  DD / DD8302   

(ใชเ้วลาบินประมาณ .  ชม.) 

7.1 / 8.1  น. ถึง สนามบินเชียงใหม่  รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ยนิดีตอ้นรับเขา้สู่ จังหวดัเชียงใหม่ 

นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ  ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ -  นาที ) สาํหรับผูที้จะขึนไปเทียวสักการะวดั

พระธาตุดอยสุเทพ  จะต้องผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยก่อนแน่นอน และนักท่องเทียวมกัจะจอดแวะนมสัการ

อนุสาวรียค์รูบาศรีวิชัยเพือความเป็นสวสัดิมงคลแก่ชีวิต และปลอดภยัจากการเดินทาง  ครูบาศรีวิชัย  ท่านได้รับ

สมญานามวา่เป็นนกับุญแห่งลา้นนาไทย  ท่านเป็นผูริ้เริมชกัชวนชาวลา้นนาในการร่วมแรงร่วมใจกนัสร้างถนนขึน

ไปยงัวดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในปี พ.ศ.2478 อุปกรณ์มีเพียงจอบและเสียม แต่ใชเ้วลาเพียง 5 เดือนกบั 22 

วนั เท่านัน  ตงัแต่ทีท่านยงัมีลมหายใจจวบจนถึงปัจจุบนั  ท่านเป็นทีเคารพศรัทธาของพีน้องชาวล้านนาและ

พุทธศาสนิกชนทวัไป  วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประจาํปีเกิด ของคนทีเกิด ปีมะแม  เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่

นบัตงัแต่โบราณกาลพระธาตุ นกัท่องเทียวซึงเดินทางมาทีจงัหวดันีจะตอ้งขึนไปนมสัการพระบรมธาตุกนั ทุกคน ถา้ 

หากใครไม่ไดขึ้นไปนมสัการแลว้ ถือเสมือนวา่ยงัมาไม่ถึงเชียงใหม่ ประวติัและความเป็นมานนั กล่าวไวว้่า  เดิมภูเขา

แห่งนีเป็นทีอยูข่องฤาษีนามวา่ "สุเทวะ" ซึงตรงกบัคาํวา่สุเทพอนัเป็นทีมาของชือดอยสูงแห่งนี โดยวดัพระธาตุดอยสุ

เทพนีสร้างขึนเมือตน้พุทธศตวรรษที 19 ในสมยัพระเจา้กือนาธรรมิกราช เจา้หลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที 6 เพือ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทีไดท้รงอญัเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลยั  ตามตาํนานเล่าว่า พระเจา้กือนาธรรมิกราช

ทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุไวเ้ป็นสองส่วน โดยอญัเชิญองค์หนึงบรรจุไวท้ีพระธาตุวดัสวนดอก ส่วนอีกองคห์นึง

ไดอ้ญัเชิญขึนบนหลงัชา้งมงคล โดยพระเจา้กือนาธรรมิกราชทรงตงัจิตอธิษฐานเสียงทายวา่หากชา้งเชือกนนั หยุดลง

ตรงทีใดก็จะให้สร้างพระธาตุขึน ณ ทีแห่งนนั ซึงช้างเชือกดงักล่าวไดม้าหยุดลงตรงยอดดอยสุเทพแห่งนี โดยทาํ

ทกัษิณาวรรตสามรอบก่อนทีจะลม้ลง (ตาย) ดงันนัพระเจา้กือนาธรรมิกราชจึงทรงรับสงัใหส้ร้างพระบรมธาตุอนัเป็น

ที ประดิษฐานองคพ์ระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดดอยสุเทพ อยู่คู่ฟ้าคู่ดินเชียงใหม่มานบัแต่นนั วดัพระธาตุดอยสุเทพ

ตงัอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองเชียงใหม่ ผูท้ีเดินทางมาสักการะทีวดัแห่งนีสามารถมองเห็นทิวทศัน์เมืองเชียงใหม่ ได้

อยา่งชดัเจน นกัท่องเทียวสามารถเดินขึนบนัไดนาคไป 300 ขนั เพือไปยงัวดั หรือใชบ้ริการรถกระเชา้ขึน-ลงดอยสุ

เทพได ้ระหวา่งเวลา 05.30-19.30 น. ทีนียงัมีประเพณีทีสาํคญั คือ งานประเพณีเตียวขึนดอยเพือสักการะพระธาตุดอย

สุเทพจดัเป็นประจาํทุกปี โดยมีขึนก่อนหน้าวนัวิสาขบูชา 1 คืน ในงานจะมีขบวนแห่นาํสําหรับสรงพระธาตุโดยมี

พระสงฆ ์สามเณร และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมขบวนแห่ขึนดอยเป็นจาํนวนมาก 

** ความเชือและวธีิการบูชาของคนทมีาไหว้พระธาตุแห่งนี **  เชือกนัวา่หากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะ

มีแต่ความสําเร็จสมหวงัดงัปรารถนา แคลว้คลาด ผา่นอุปสรรคนานาไปได ้ในการสักการะพระธาตุนนั ควรเตรียม

ขา้วตอก ดอกไม ้ธูปเทียนแลว้เดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคาํนมสัการพระธาตุ โดยตงัจิตอธิษฐานขอให้สมหวงั

ในสิงทีปรารถนา และควรไหวพ้ระธาตุให้ครบทงั 4 ทิศ ซึงให้อานิสงส์ทีต่างกนั คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจ

พระจทัร์เพ็ญ ทิศใต้ ขอให้ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ไดบ้วชในบวรพุทธศาสนา ทิศตะวนัออกขอให้ไดขึ้นสวรรค์ ทิศ
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ตะวนัตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ สิงทีไม่ควรพลาดเมือไดม้านมสัการพระธาตุดอยสุเทพแล้ว ควรมา

กราบอนุสาวรียค์รูบาศรีวชิยั นกับุญแห่งลา้นนา ทีประดิษฐานอยูต่รงเชิงดอยสุเทพเพอืความเป็นสิริมงคลอีกดว้ย 

 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ข้าวซอย อาหารเหนือทขึีนชือของจังหวัดเชียงใหม่   

นาํท่านเดินทางไปยงั  ดอยม่อนแจ่ม  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชม.)   ไฮไลท์ทีสุดของม่อนแจ่มเลยก็คือทีนีค่ะ จุด

ชมวิว ม่อนแจ่ม ซึงตงัอยู่บนสันเขาสูง แต่เดิมเป็นพืนทีรกร้าง และไดรั้บการพฒันาเป็นสถานทีท่องเทียว บริเวณ

รอบๆ จะเต็มไปด้วยแปลงผกั และทุ่งดอกไม้สวยๆ รวมถึงยงัมีแคร่ไม้ไผ่ เป็นซุ้มทีตงัอยู่ริมหน้าผา ให้เราได้ซือ

อาหารมาทาน รวมถึงชมวิวสวยๆ จากจุดนีไดอี้กดว้ยทีนียงัมีร้านขายของทีระลึก ผกัผลไมเ้มืองหนาวทีชาวบา้นนาํมา

ขาย เมือใกลถึ้ง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถขา้งล่างไม่อนุญาตให้นาํรถขึนไป จากนนัเดินขึนไปประมาณ 200 เมตร ก็

จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึงมีการปรับภูมิทศัน์ใหม่ ในส่วนของร้านอาหาร ร้านกาแฟ ของโครงการหลวงไม่มี

แล้วแต่มีแปลงดอกไมเ้ล็กๆ กระท่อมชมวิวซึงเปลียนเป็นลานชมวิวและร้านอาหารเล็กๆของชาวบา้น อีกหนึง

กิจกรรมทีไม่ควรพลาดถา้มาจุดชมวิวม่อนแจ่มแห่งนี คือการ เล่น ฟอร์มูล่า มง้ หรือรถไม ้ทีให้ท่านนงัและไถลลงมา

จากเนินดา้นบน ซึงทางทีไถลลงมาก็จะทาํให้หวาดเสียวพร้อมกบัเสียงกรีดได ้เพราะทางนนัจะขรุขระ เป็นเนินเป็น

หินบา้ง ซึงไม่ง่ายเลยทีจะบงัคบัลงมาใหถึ้งจุดหมาย แต่ขอบอกวา่มนัส์สุดๆๆไปเลยค่า (ค่าบริการไม่รวมในราคาทวัร์

ท่านไหนสนใจเล่นจ่ายหนา้งานไดเ้ลยค่า)  

 นาํท่านเช็คอิน  SKYWALK  ม่อนแจ่ม ทีเทียวใหม่ม่อนแจ่ม ทีตอ้งไปเช็คอินค่ะ และรับรองวา่ คนทีชอบถ่ายรูปตอ้ง

ไดรู้ปสวยๆ กลบัไปแน่นอน เพราะจะมี สะพานไมไ้ผช่มวิวทีลาดไปตามเชิงเขา เราสามารถเดินชิลชมแปลงดอกไม ้

และสตรอเบอรีทีอยู่ขา้งสะพานตลอดสองขา้งทางได้เลย ถา้มาช่วงเช้าๆ น่าจะไดเ้จอทะเลหมอกสวยๆ อีกดว้ยค่ะ 

แถมยงัมีชุดฮนับก ชุดม้ง ให้เช่าถ่ายรูปอีกด้วย (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์)   จากนันนําท่านกลับเข้าสู่เมือง

เชียงใหม่ 
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นาํท่าน ช้อปปิงถนนคนเดินววัลาย แหล่งทีขายสินคา้ทอ้งถินเด็ดๆ จะมารวมกนัทีนี! สินคา้จากฝีมือชาวเขามากมายที

นาํลงมาจาํหน่ายดา้นล่าง เช่น กระเป๋า เครืองประดบั เครืองเงิน เครืองสานต่างๆ ซึงขายในราคาทีไม่แพง รวมถึงเป็น

พืนทีให้พ่อคา้ แม่คา้สาย Handmade มารวมกนัด้วยค่ะ ทีนียงัเหมาะกบันักชิม นกักินทงัหลายเพราะมีสตรีทฟู้ด

มากมายรออยู ่รวมถึงอาหารทอ้งถินอีกดว้ย! อยา่งนีตอ้งห้ามพลาดไปเช็คอินกนัไดเ้ลยค่า * ถนนคนเดินววัลาย เปิด

บริการ เฉพาะ วนัเสาร์  ตงัแต่  17.00 – .  น. กรณีเดินทางตรงวันอาทิตย์ขอปรับเปลียนโปรแกรมเป็น ถนนคน

เดินท่าแพแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * ถนนคนเดินท่าแพ  เป็นถนนคนเดินยุคแรกๆ เลยค่ะ และยงัเป็น

ถนนคนเดินทีใหญ่ทีสุดในเชียงใหม่อีกดว้ย ตงัอยู่แถวประตูเมืองท่าแพ ร้านคา้และสินคา้ทีขายกนัก็จะคลา้ยๆ กบั

ถนนคนเดินววัลาย แต่มีบรรยากาศทีแตกต่างกนัค่ะ มีสินคา้พืนเมือง เสือผา้ ของทีระลึกต่างๆ มีโชวด์นตรี การแสดง

เล็กๆ ตามสองขา้งทางบา้ง ใครทีมาเทียวเชียงใหม่แลว้ ยงัไม่ไดไ้ปเดินถนนคนเดินท่าแพ ถือวา่มาไม่ถึงนะจะบอก

ให้! * ถนนคนเดินท่าแพ เปิดบริการ เฉพาะ วนัอาทิตย ์ ตงัแต่ .  – .  น. * อิสระช้อปปิงเลือกซือสินคา้

พนืเมือง *อสิระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย   

 

  นําท่านเข้าสู่ทพีัก HOP INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 (หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพกัแบบ  ท่าน จึงแนะนําให้ลูกค้าท่านท ี  ซือพักเดยีวเพมิ ) 

 

วนัทสีอง วดัพระธาตุดอยคํา – วดัอุโมงค์ – ถนนนิมมานเหมินทร์ – ตลาดวนัสนันท์ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินดอนเมือง

(กรุงเทพฯ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยคํา (วัดหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวดัสําคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี 

ตงัอยูบ่ริเวณดอยคาํ ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วดัพระธาตุดอยคาํมี

ความสูงจากระดบัทีราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดบันาํทะเลปานกลาง 465 เมตร วดัพระธาตุดอย

คาํมีลานชมววิทีสามารถมองเห็นววิทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยงัเป็นทีประดิษฐานพระเจา้ทนัใจซึงมีอายุเก่าแก่ 

กวา่หา้ร้อยปี เมือเดินทางมาถึงวดัพระธาตุดอยคาํจะสังเกตเห็นพระธาตุดอยคาํตงัอยู่อยา่งเด่นชดั เดิมทีพระธาตุนีเป็น

ทีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ตามความเชือ จึงผา่นการบูรณะและเติมแต่งอยูต่ลอดจากผูท้ีมีอาํนาจในเวลานนั 

จากอาณาจกัรหริภุญชยัโดยบุตรของพระนางจามเทวี มาถึงสมยัอาณาจกัรลา้นนาถือกาํเนิดและเจริญรุ่งเรือง จากนนั

เมือลา้นนาเสือมลงวดัพระธาตุดอยคาํจึงกลายเป็นวดัร้าง กระทงัมีการคน้พบวตัถุโบราณลาํค่าหลายชิน รวมถึงความ

เชือเรืองความศกัดิสิทธิจากการขอพรทีเล่ากนัมาเป็นทอด ส่งผลให้มีทุนหลงัไหลเขา้ไปทงัในวดัพระธาตุดอยคาํและ

บริเวณเนินวดัทีมีชือเสียงมาจากประเพณีบูชาปู่แสะและยา่แสะ จนปัจจุบนัมีชือมีประชาชนไปสักการะบูชา อยา่งไม่
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ขาดสาย ทีนีเป็นทีประดิษฐาน องค์หลวงพ่อทนัใจ ทีประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพือเป็นสิริ

มงคลกบัตวัเอง และครอบครัว เป็นจาํนวนมาก ทุกคนเชือกนัว่าทีเรียกว่าหลวงพ่อทนัใจเป็นเพราะอธิษฐานขอพร

แลว้สิงทีขอสําเร็จดงัใจหวงั แต่แทจ้ริงแลว้สาเหตุทีเรียกว่าหลวงพ่อทนัใจเพราะเป็นเรืองของการสร้างและปลุกเสก

แบบทนัใจ ในสมยัโบราณการสร้างวดัทีสําคญัทางภาคเหนือ นิยมสร้างพระพุทธรูป ทีเรียกว่า “ พระเจา้ทนัใจ “ 

หมายถึงพระพทุธรูปทีสร้างสาํเร็จภายใน  วนั คือพิธีจะเริมตงัแต่หลงั หกทุ่มเป็นตน้ใหม่ แลว้สร้างเสร็จภายในก่อน

พระอาทิตยต์ก หรือ ก่อน  โมงเยน็ วนัรุ่งขึน ถา้สร้างไม่เสร็จถือว่าเป็นพระพุทธรุปแบบทวัไป การสร้างและทาํพิธี

พุทธาภิเษกใน   วนั ถือว่า เป็นเรืองมหัศจรรยม์าก  จึงเชือกนัว่าเป็นเพราะพุทธานุภาพ และอนุภาพของเทพยดาที

บนัดาลให้พิธีกรรมสําเร็จปราศจากอุปสรรค ดงันนัพุทธศาสนิกชนจึงถือวา่พระเจา้ทนัใจ เป็นพระพุทธรูปทีบนัดาล

ความสาํเร็จ ใหก้บัผูที้อธิษฐานขอพรไดแ้บบทนัอกทนัใจ  

** วิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ  จากขอ้มูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อทันใจ  วัดพระธาตุดอยคํา 

เชียงใหม่ ได้แนะนาํไวด้งัต่อไปนี  -จุดธูป 3 ดอก -ขอได ้1 เรือง -ขอกบัเหรียญหรือองคพ์ระทีบา้น -ถา้สําเร็จตอ้ง

ถวายพวงมาลยัดอกมะลิ 50 พวงขึนไป -บอกชือ -สกุล  ดงัๆ แลว้ สวดคาถาหลวงพ่อทนัใจ **ตงันะโม 3จบ  “โอม

นะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมงั จะปาคะ” อยา่งไรก็ดี การขอพรกบัหลวงพ่อทนัใจนนัสามารถขอไดทุ้กเรือง แต่ยาํว่า 

ตอ้ง “ขอทีละเรือง” และตอ้งเอ่ยชือนามสกุลของตนเองให้ชดัเจน และ ขอพรอย่างชดัเจนว่าตอ้งการให้ท่านเมตตา

ช่วยเหลือในเรืองใด  เมือสําเร็จแลว้จึงขอเรืองใหม่ได ้  และอยา่ลืม เมือสมปรารถนาแลว้ตอ้งมาถวายพวงมาลยัดอก

มะลิดว้ยตนเองเท่านนั ทีวดัพระธาตุดอยคาํ!!    

 

จากนนันาํทุกท่านเดินทางไปยงั  วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  เป็นอีกหนึงวดัทีมีเอกลกัษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ตวั

วดัตงัอยูใ่นตวัเมืองเชียงใหม่ ไม่ไกลจากบริเวณตีนดอยสุเทพ อยูบ่ริเวณหลงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และอยูไ่ม่ห่างจาก

ย่านฮิปของนักท่องเทียวอย่างนิมมานเหมินทร์มากนัก สําหรับประวติัของวดัอุโมงค์ เริมตน้ขึนในสมยัของปฐม

กษตัริยข์องลา้นนาคือพระเจา้มงัรายมหาราช เมือพระองค์ได้สร้างเมืองเชียงใหม่แล้วหลงัจากนนัก็ไดส้ร้างวดัขึน

หลายแห่ง ทรงทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา และทรงนิมนตพ์ระสงฆล์งักาจากเมืองสุโขทยัมาสังสอนพระพุทธศาสนา 

ในครังนนัพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวดัขึนใหม่บริเวณป่าไผ่ 11 กอ เพือเป็นทีพาํนักของคณะสงฆ์ลังกา

โดยเฉพาะ และสร้างโดยยึดรูปแบบของวดัเมืองลงักา อาทิ เจดีย ์ก็สร้างเป็นเจดียท์รงลงักาเมือสร้างเสร็จเรียบร้อยก็

ไดท้าํการฉลองวดั และทรงขนานนามวา่ “วดัเวฬุกฏัฐาราม” (วดัไผ ่11 กอ) และทรงนิมนตค์ณะสงฆจ์ากลงักาเขา้อยู่

จาํพรรษาเพือบาํเพ็ญสมณธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป จวบจนมาถึงรัชสมยัพระเจา้กือนาธรรมิกราช 

พระองค์ไดบู้รณะวดัเวฬุกฏัฐารามขึนใหม่ ทรงซ่อมแซมองค์เจดีย ์และยงัไดท้รงสร้างอุโมงค์ถดัจากฐานพระเจดีย์

ดา้นเหนือขึน เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่และสวยงาม มีทางเขา้ออก 4 ช่อง แต่ละช่องเดินติดต่อกนัไดท้วัถึง ขา้งฝาผนัง
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ดา้นในอุโมงคเ์จาะช่องสาํหรับจุดประทีปใหเ้กิดความสวา่งเป็นระยะ สะดวกแก่พระเดินจงกรมและภาวนาอยูด่า้นใน 

และในเพดานอุโมงคย์งัมีภาพเขียนสีนาํมนัอีกดว้ยอุโมงคแ์ห่งนีพระเจา้กือนาทรงสร้างขึนเพราะพระองค์ทรงศรัทธา

เป็นพิเศษในพระมหาเถระจนัทร์ พระสงฆช์าวลา้นนาผูแ้ตกฉานในพระไตรปิฏกและมีปฏิภาณโตต้อบปัญหาธรรม

เป็นเยยีม พระมหาเถระจนัทร์ชอบจาริกอยูต่ามป่าดงเพือหาทีสงบสงดับาํเพญ็ภาวนา ไม่มีทีอยูท่ีแน่นอน เวลาตอ้งการ

ตวัโตต้อบปัญหาหรือศึกษาขอ้ธรรมมกัจะตามไม่ค่อยพบ พระเจา้กือนามีพระราชประสงค์จะให้พระเถระจนัทร์อยู่

เป็นที สะดวกต่อการติดต่อและพบปะ จึงโปรดให้สร้างอุโมงคแ์ห่งนีขึนทีฐานพระเจดียใ์หญ่ในวดัเวฬุกฏัฐารามเพือ

เป็นทีอยู่ของพระมหาจันทร์ ต่อมาคนจึงเรียกกันว่า “วัดอุโมงค์เถรจันทร์” มาตังแต่บัดนันปัจจุบนั วดัอุโมงค์

กลายเป็นสถานปฏิบติัธรรม สถานทีทีคนมาแสวงหาความสงบ รวมถึงเป็นสถานทีท่องเทียวสวยงามแปลกตาของ

เชียงใหม่ เมือมาเยือนทีวดัอุโมงค์จะไดพ้บกบัความร่มรืนและความเงียบสงบภายในวดั บริเวณอุโมงคเ์ป็นอาคารก่อ

อิฐรูปสีเหลียมทีภายนอกมีมอสปกคลุมเป็นพรมสีเขียวดว้ยความชืน ยงิเพมิความสงบงามใหแ้ก่สถานที. 

 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนันพาทุกท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศชิวๆ ณ บ้านข้างวัด เป็นคอมมูนิตีมอลล์สไตล์พืนเมือง ตงัอยู่ในซอยวดั

อุโมงค ์โดยมีคุณบิก เป็นผูอ้อกแบบและเป็นเจา้ของโครงการแห่งนี  จากแนวความคิดทีตอ้งการสร้างชุมชนทีมีวิถี

ชีวิต มีปฏิสัมพนัธ์ของคนในชุมชนคลา้ยกบัการอยูร่่วมกนัของผูค้นในสมยัก่อน มีการพึงพาอาศยักนั ช่วยเหลือกนั 

ดูแลซึงกนัและกนั ภายใตก้ารออกแบบทีอยู่อาศยัทีรายลอ้มดว้ยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมยัเก่าผสมกบัความ

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

กึงไมกึ้งปูนเปลือย แบบ 2 ชนั สร้างให้เหมือนบา้นในสมยัก่อน ตงัอยูล่้อมรอบกนั ตกแต่งดว้ยของเก่าดงัเดิม ทีให้

กลินอายตอนทีเรายงัเด็กๆ รวมถึงตน้ไมสี้เขียว ร่มเยน็ ปลูกอยูท่วัโครงการ เห็นแลว้สดชืน ^^ บา้นแต่ละหลงัก็จะเปิด

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

และงานเซรามิก, Orn the Rose บา้นและสตูดิโอ ของหญิงสาวทีรักงานปักผา้, ห้องสมุดเก๋ๆ เอาไวน้งัอ่านหนงัสือ

ชิลๆ และในแต่ละเดือนทีบ้านข้างวัด ก็จะจดัตารางเรียน workshop ให้ไดม้ีกิจกรรมสนุกทาํกนัดว้ย ฯลฯ อีกทงับา้น

ทุกหลงัหนัไปทาง ลานหญา้สีเขียว ทีตงัอยูไ่ล่เป็นชนัๆ เป็นลานกิจกรรม เอาไวจ้ดังานและทาํกิจกรรมร่วมกนั 

นาํทุกท่านเดินเล่น  ถนนนิมมานเหมินทร์  ถนนเส้นนีคงไม่มีใครไม่รู้จกั เพราะเป็นถนนชือดงัของเชียงใหม่ทีเป็น

แหล่งรวมร้านคา้ ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ คาเฟ่เก๋ๆ และเต็มไปดว้ยความคึกคกัอยา่งถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 

1 เป็นถนนทีคงเอกลกัษณ์ของผูค้นและศิลปวฒันธรรมของชาวลา้นนาไว ้มีร้านแกลเลอรี ร้านขายของตกแต่งบา้น 

นิมมานเหมินทร์ ซอย 9 เป็นถนนสายกาแฟ เต็มไปดว้ยร้านกาแฟชือดงั เหมาะสําหรับคอกาแฟและสายชิลไปนงัเล่น 

สาย Cafe Hopping ตอ้งเลิฟทีนีมากแน่นอนค่ะ 
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จากนันนําท่านเพลิดเพลินกับการ แวะซือของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากทีมีชือเสียงของจงัหวดั

เชียงใหม่ มีตงัแต่อาหารยอดฮิตอยา่งไส้อวั แคบหมู นาํพริกหนุ่มขนมจีน ไปจนถึงอาหารพืนเมืองแบบทีคนทอ้งถิน

รับประทานเป็นประจาํ ใครทีอยากจะลองกินอาหารแบบคนทอ้งถินลองไปเดินเลือกซือและชิมกนัดู นอกจากนียงัมี

ร้านขายของฝากสินคา้พืนเมือง ให้ท่านไดเ้ลือกซือกลบัมาให้คนทีท่านรักดว้ยค่ะ  อิสระเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั 

จนถึงเวลาอนัสมควร  นาํท่านสู่สนามบินเชียงใหม่ 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เทียวบินที DD  

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

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ พกัเดยีวเพมิ ไซส์กรุ๊ป สายการบิน 

19 –  กนัยายน  ,  +  20 DD 

 -  กนัยายน   ,  +  20 DD 

10 –  ตุลาคม  ,  +  20 DD 

24 –  ตุลาคม  ,  +  20 DD 

14 –  พฤศจกิายน  ,  +  20 DD 

28 –  พฤศจกิายน  ,  +  20 DD 

12 –  ธันวาคม  ,  +  20 DD 

19 –  ธันวาคม  ,  +  20 DD 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยเท่านัน  ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ  00 บาท / ตลอดการ

เดินทาง / ต่อท่าน   ชําระทสีนามบินก่อนออกเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั ตามรายการทีระบุ  (ท่านสามารถนาํสัมภาระ ขึนเครืองได ้  กก.)     

 ค่าภาษีสนามบิน  

 ค่ารถรับ-ส่ง นาํเทียวตามรายการ 

 ค่าโรงแรมทีพกัตามทีระบุในรายการ พกัหอ้งละ  ท่าน  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ  

 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ    

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ ,  - , ,  บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

 

อตัราค่าบริการนี ไม ่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด 

      ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสงัเพมินอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 



CNX DAY แอ่วเหนือ หลวงพอ่ทนัใจใหพ้ร โวยโวย จา้วววว BY DD      หนา้ 8 

 ค่านําหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครือง 

 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ   บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน  

 กรณีทลีูกค้าเป็นชาวต่างชาต ิ ต้องชําระเพมิ ท่านละ  บาท 

 กรณีเดก็ทมีีอายุ  -  ปี(Infant) ชําระค่าทวัร์  % จากราคาทวัร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เกบ็ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขับรถ  

 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ขึนอยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % 

  

เงือนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ชําระค่าทวัร์เต็มจาํนวน พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากทาํการจองทวัร์  วนั  หากไม่ชาํระตามทีบริษทักาํหนด ขอ

อนุญาตตดัทีนงัเพอืใหลู้กคา้ท่านอืนทีรอทีนงัอยูโ่ดยอตัโนมติั  เมอืท่านชาํระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเงือนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบุไวท้งัหมดนีแลว้ 

การยกเลกิ 

** เนืองจากราคาทัวร์นีเป็นราคาโปรโมชัน ตัวเครืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม %  เมือจองและชาํระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลือน,

เปลียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืนไม่วา่กรณีใดทงัสิน.  

หมายเหต ุ

.บริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน เทียวบิน,ราคาและรายการอาจมีการเปลียนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

.บริษทัฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมอืเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

.รายการท่องเทียว โรงแรมทีพกั สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 

.บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอืนๆทีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือ

ค่าใชจ่้ายเพมิเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทงัสินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การ

เขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ทีกรมแรงงานทงัจากไทย และต่างประเทศซึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

.หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ

ทงัสิน แต่ทงันีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิการจดัหานีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

.ราคานีคิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจุบนั หากราคาตวัเครืองบินปรับสูงขึน บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตวัเครืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง 

ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

.ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุทีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

.เนืองจากตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ เมอืออกตวัไปแลว้ในกรณีทีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตวัเครืองบินไม่สามารถนาํมา

เลือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

.มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านนั 

.เมอืท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทงัหมด 

 

 
 


