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แอ่วเหนือ ... หลวงพ่อทันใจ  
ให้พร ... โวย โวย จ้าวววว ...  

สายมู  เสริมบุญ  ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ โชคดี ร ่ารวย 
เดนิทางโดยสายการบิน  NOK AIR (DD) 

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

ม่อนแจ่ม – ช้อปป้ิงถนนคนเดิน 

ตีสาม/ตีส่ี คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ
บินนกแอร์(DD) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง 

06.05/07.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวดัเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8300/DD8302   
(ใชเ้วลาบินประมาณ 1.10 ชม.) 

07.15/08.10 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่  รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ยนิดีตอ้นรับเขา้สู่ จังหวดัเชียงใหม่ 
น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ  ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-40 นาที ) ส าหรับผูท่ี้จะข้ึนไปเท่ียวสักการะวดั
พระธาตุดอยสุเทพ  จะต้องผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยก่อนแน่นอน และนักท่องเท่ียวมกัจะจอดแวะนมสัการ
อนุสาวรียค์รูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวสัดิมงคลแก่ชีวิต และปลอดภยัจากการเดินทาง  ครูบาศรีวิชัย  ท่านได้รับ
สมญานามวา่เป็นนกับุญแห่งลา้นนาไทย  ท่านเป็นผูริ้เร่ิมชกัชวนชาวลา้นนาในการร่วมแรงร่วมใจกนัสร้างถนนข้ึน
ไปยงัวดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในปี พ.ศ.2478 อุปกรณ์มีเพียงจอบและเสียม แต่ใชเ้วลาเพียง 5 เดือนกบั 22 
วนั เท่านั้ น  ตั้ งแต่ท่ีท่านยงัมีลมหายใจจวบจนถึงปัจจุบนั  ท่านเป็นท่ีเคารพศรัทธาของพี่น้องชาวล้านนาและ
พุทธศาสนิกชนทัว่ไป  วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประจ าปีเกิด ของคนท่ีเกิด ปีมะแม  เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่
นบัตั้งแต่โบราณกาลพระธาตุ นกัท่องเท่ียวซ่ึงเดินทางมาท่ีจงัหวดัน้ีจะตอ้งข้ึนไปนมสัการพระบรมธาตุกนั ทุกคน ถา้ 
หากใครไม่ไดข้ึ้นไปนมสัการแลว้ ถือเสมือนวา่ยงัมาไม่ถึงเชียงใหม่ ประวติัและความเป็นมานั้น กล่าวไวว้า่  เดิมภูเขา
แห่งน้ีเป็นท่ีอยูข่องฤาษีนามวา่ "สุเทวะ" ซ่ึงตรงกบัค าวา่สุเทพอนัเป็นท่ีมาของช่ือดอยสูงแห่งน้ี โดยวดัพระธาตุดอยสุ
เทพน้ีสร้างข้ึนเม่ือตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 ในสมยัพระเจา้กือนาธรรมิกราช เจา้หลวงเมืองเชียงใหม่องค์ท่ี 6 เพื่อ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่ีไดท้รงอญัเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลยั  ตามต านานเล่าวา่ พระเจา้กือนาธรรมิกราช
ทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุไวเ้ป็นสองส่วน โดยอญัเชิญองคห์น่ึงบรรจุไวท่ี้พระธาตุวดัสวนดอก ส่วนอีกองคห์น่ึง
ไดอ้ญัเชิญข้ึนบนหลงัชา้งมงคล โดยพระเจา้กือนาธรรมิกราชทรงตั้งจิตอธิษฐานเส่ียงทายวา่หากชา้งเชือกนั้น หยุดลง
ตรงท่ีใดก็จะให้สร้างพระธาตุข้ึน ณ ท่ีแห่งนั้น ซ่ึงช้างเชือกดงักล่าวไดม้าหยุดลงตรงยอดดอยสุเทพแห่งน้ี โดยท า
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ทกัษิณาวรรตสามรอบก่อนท่ีจะลม้ลง (ตาย) ดงันั้นพระเจา้กือนาธรรมิกราชจึงทรงรับสั่งใหส้ร้างพระบรมธาตุอนัเป็น
ท่ี ประดิษฐานองคพ์ระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดดอยสุเทพ อยู่คู่ฟ้าคู่ดินเชียงใหม่มานบัแต่นั้น วดัพระธาตุดอยสุเทพ
ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองเชียงใหม่ ผูท่ี้เดินทางมาสักการะท่ีวดัแห่งน้ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์เมืองเชียงใหม่ ได้
อยา่งชดัเจน นกัท่องเท่ียวสามารถเดินข้ึนบนัไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อไปยงัวดั หรือใชบ้ริการรถกระเชา้ข้ึน-ลงดอยสุ
เทพได ้ระหวา่งเวลา 05.30-19.30 น. ท่ีน่ียงัมีประเพณีท่ีส าคญั คือ งานประเพณีเตียวข้ึนดอยเพื่อสักการะพระธาตุดอย
สุเทพจดัเป็นประจ าทุกปี โดยมีข้ึนก่อนหน้าวนัวิสาขบูชา 1 คืน ในงานจะมีขบวนแห่น ้ าส าหรับสรงพระธาตุโดยมี
พระสงฆ ์สามเณร และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมขบวนแห่ข้ึนดอยเป็นจ านวนมาก 

** ความเช่ือและวธีิการบูชาของคนทีม่าไหว้พระธาตุแห่งนี ้**  เช่ือกนัวา่หากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะ
มีแต่ความส าเร็จสมหวงัดงัปรารถนา แคลว้คลาด ผา่นอุปสรรคนานาไปได ้ในการสักการะพระธาตุนั้น ควรเตรียม

ขา้วตอก ดอกไม ้ธูปเทียนแลว้เดินเวยีนขวา 3 รอบ 
พร้อมกล่าวค านมสัการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอใหส้มหวงัในส่ิงท่ีปรารถนา และควรไหวพ้ระธาตุให้ครบทั้ง 4 
ทิศ ซ่ึงใหอ้านิสงส์ท่ีต่างกนั คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจพระจทัร์เพญ็ ทิศใต ้ขอให้ไดเ้ป็นพระภิกษุสงฆไ์ดบ้วชใน
บวรพุทธศาสนา ทิศตะวนัออกขอให้ไดข้ึ้นสวรรค์ ทิศตะวนัตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ ส่ิงท่ีไม่ควร
พลาดเม่ือไดม้านมสัการพระธาตุดอยสุเทพแลว้ ควรมากราบอนุสาวรียค์รูบาศรีวชิยั นกับุญแห่งลา้นนา ท่ีประดิษฐาน
อยูต่รงเชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ข้าวซอย อาหารเหนือทีข่ึน้ช่ือของจังหวัดเชียงใหม่   
น าท่านเดินทางไปยงั  ดอยม่อนแจ่ม  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)   ไฮไลทท่ี์สุดของม่อนแจ่มเลยก็คือท่ีน่ีค่ะ จุด
ชมวิว ม่อนแจ่ม ซ่ึงตั้งอยู่บนสันเขาสูง แต่เดิมเป็นพื้นท่ีรกร้าง และไดรั้บการพฒันาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว บริเวณ
รอบๆ จะเต็มไปด้วยแปลงผกั และทุ่งดอกไมส้วยๆ รวมถึงยงัมีแคร่ไมไ้ผ่ เป็นซุ้มท่ีตั้งอยู่ริมหน้าผา ให้เราได้ซ้ือ
อาหารมาทาน รวมถึงชมววิสวยๆ จากจุดน้ีไดอี้กดว้ยท่ีน่ียงัมีร้านขายของท่ีระลึก ผกัผลไมเ้มืองหนาวท่ีชาวบา้นน ามา
ขาย เม่ือใกลถึ้ง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถขา้งล่างไม่อนุญาตให้น ารถข้ึนไป จากนั้นเดินข้ึนไปประมาณ 200 เมตร ก็
จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงมีการปรับภูมิทศัน์ใหม่ ในส่วนของร้านอาหาร ร้านกาแฟ ของโครงการหลวงไม่มี
แล้วแต่มีแปลงดอกไมเ้ล็กๆ กระท่อมชมวิวซ่ึงเปล่ียนเป็นลานชมวิวและร้านอาหารเล็กๆของชาวบา้น อีกหน่ึง
กิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดถา้มาจุดชมววิม่อนแจ่มแห่งน้ี คือการ เล่น ฟอร์มูล่า มง้ หรือรถไม ้ท่ีให้ท่านนัง่และไถลลงมา
จากเนินดา้นบน ซ่ึงทางท่ีไถลลงมาก็จะท าให้หวาดเสียวพร้อมกบัเสียงกร๊ีดได ้เพราะทางนั้นจะขรุขระ เป็นเนินเป็น
หินบา้ง ซ่ึงไม่ง่ายเลยท่ีจะบงัคบัลงมาใหถึ้งจุดหมาย แต่ขอบอกวา่มนัส์สุดๆๆไปเลยค่า (ค่าบริการไม่รวมในราคาทวัร์
ท่านไหนสนใจเล่นจ่ายหนา้งานไดเ้ลยค่า)  
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 น าท่านเช็คอิน  SKYWALK  ม่อนแจ่ม ท่ีเท่ียวใหม่ม่อนแจ่ม ท่ีตอ้งไปเช็คอินค่ะ และรับรองวา่ คนท่ีชอบถ่ายรูปตอ้ง
ไดรู้ปสวยๆ กลบัไปแน่นอน เพราะจะมี สะพานไมไ้ผช่มวิวท่ีลาดไปตามเชิงเขา เราสามารถเดินชิลชมแปลงดอกไม ้
และสตรอเบอร่ีท่ีอยู่ขา้งสะพานตลอดสองขา้งทางไดเ้ลย ถา้มาช่วงเช้าๆ น่าจะไดเ้จอทะเลหมอกสวยๆ อีกดว้ยค่ะ 
แถมยงัมีชุดฮนับก ชุดมง้ ให้เช่าถ่ายรูปอีกด้วย (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์)   จากนั้นน าท่านกลับเข้าสู่เมือง
เชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่าน ช้อปป้ิงถนนคนเดินววัลาย แหล่งท่ีขายสินคา้ทอ้งถ่ินเด็ดๆ จะมารวมกนัท่ีน่ี! สินคา้จากฝีมือชาวเขามากมายท่ี
น าลงมาจ าหน่ายดา้นล่าง เช่น กระเป๋า เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน เคร่ืองสานต่างๆ ซ่ึงขายในราคาท่ีไม่แพง รวมถึงเป็น
พื้นท่ีให้พ่อคา้ แม่คา้สาย Handmade มารวมกนัด้วยค่ะ ท่ีน่ียงัเหมาะกบันักชิม นกักินทั้งหลายเพราะมีสตรีทฟู้ด
มากมายรออยู ่รวมถึงอาหารทอ้งถ่ินอีกดว้ย! อยา่งน้ีตอ้งห้ามพลาดไปเช็คอินกนัไดเ้ลยค่า * ถนนคนเดินววัลาย เปิด
บริการ เฉพาะ วนัเสาร์  ตั้งแต่  17.00 – 22.00 น. กรณีเดินทางตรงวันอาทิตย์ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็น ถนนคน
เดินท่าแพแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * ถนนคนเดินท่าแพ  เป็นถนนคนเดินยุคแรกๆ เลยค่ะ และยงัเป็น
ถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเชียงใหม่อีกดว้ย ตั้งอยู่แถวประตูเมืองท่าแพ ร้านคา้และสินคา้ท่ีขายกนัก็จะคลา้ยๆ กบั
ถนนคนเดินววัลาย แต่มีบรรยากาศท่ีแตกต่างกนัค่ะ มีสินคา้พื้นเมือง เส้ือผา้ ของท่ีระลึกต่างๆ มีโชวด์นตรี การแสดง
เล็กๆ ตามสองขา้งทางบา้ง ใครท่ีมาเท่ียวเชียงใหม่แลว้ ยงัไม่ไดไ้ปเดินถนนคนเดินท่าแพ ถือวา่มาไม่ถึงนะจะบอก
ให้! * ถนนคนเดินท่าแพ เปิดบริการ เฉพาะ วนัอาทิตย ์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. * อิสระช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้า
พื้นเมือง *อสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศัย   

 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั เชียงใหม่ อยู่ดี หรือเทยีบเท่า 
 (หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 ท่าน จึงแนะน าให้ลูกค้าท่านที ่3 ซ้ือพกัเดี่ยวเพิม่ ) 
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วนัทีส่อง วดัพระธาตุดอยค า – วดัอุโมงค์ – ถนนนิมมานเหมินทร์ – ตลาดวนัสนันท์ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินดอนเมือง
(กรุงเทพฯ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยค า (วัดหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวดัส าคญัใน
จงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กวา่ 1,300 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วดัพระธาตุดอยค ามี
ความสูงจากระดับท่ีราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 465 เมตร วดัพระธาตุดอยค ามีลานชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระเจา้ทนัใจ

ซ่ึงมีอายเุก่าแก่ กวา่หา้ร้อยปี เม่ือเดินทางมาถึงวดัพระธาตุดอยค าจะสังเกตเห็นพระธาตุดอยค าตั้งอยูอ่ยา่งเด่นชดั เดิมที
พระธาตุน้ีเป็นท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ตามความเช่ือ จึงผา่นการบูรณะและเติมแต่งอยู่ตลอดจากผูท่ี้มี
อ านาจในเวลานั้น จากอาณาจกัรหริภุญชยัโดยบุตรของพระนางจามเทวี มาถึงสมยัอาณาจกัรลา้นนาถือก าเนิดและ
เจริญรุ่งเรือง จากนั้นเม่ือลา้นนาเส่ือมลงวดัพระธาตุดอยค าจึงกลายเป็นวดัร้าง กระทัง่มีการคน้พบวตัถุโบราณล ้ าค่า
หลายช้ิน รวมถึงความเช่ือเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิจากการขอพรท่ีเล่ากนัมาเป็นทอด ส่งผลให้มีทุนหลัง่ไหลเขา้ไปทั้งใน
วดัพระธาตุดอยค าและบริเวณเนินวดัท่ีมีช่ือเสียงมาจากประเพณีบูชาปู่แสะและยา่แสะ จนปัจจุบนัมีช่ือมีประชาชนไป
สักการะบูชา อย่างไม่ขาดสาย ท่ีน่ีเป็นท่ีประดิษฐาน องค์หลวงพ่อทันใจ ท่ีประชาชนให้ความเคารพและมา
สักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกบัตวัเอง และครอบครัว เป็นจ านวนมาก ทุกคนเช่ือกนัว่าท่ีเรียกว่าหลวงพ่อ
ทนัใจเป็นเพราะอธิษฐานขอพรแลว้ส่ิงท่ีขอส าเร็จดัง่ใจหวงั แต่แทจ้ริงแลว้สาเหตุท่ีเรียกวา่หลวงพ่อทนัใจเพราะเป็น
เร่ืองของการสร้างและปลุกเสกแบบทนัใจ ในสมยัโบราณการสร้างวดัท่ีส าคญัทางภาคเหนือ นิยมสร้างพระพุทธรูป ท่ี
เรียกวา่ “ พระเจา้ทนัใจ “ หมายถึงพระพุทธรูปท่ีสร้างส าเร็จภายใน 1 วนั คือพิธีจะเร่ิมตั้งแต่หลงั หกทุ่มเป็นตน้ใหม่ 
แลว้สร้างเสร็จภายในก่อนพระอาทิตยต์ก หรือ ก่อน 6 โมงเยน็ วนัรุ่งข้ึน ถา้สร้างไม่เสร็จถือวา่เป็นพระพุทธรุปแบบ
ทัว่ไป การสร้างและท าพิธีพุทธาภิเษกใน 1  วนั ถือว่า เป็นเร่ืองมหศัจรรยม์าก  จึงเช่ือกนัว่าเป็นเพราะพุทธานุภาพ 
และอนุภาพของเทพยดาท่ีบนัดาลให้พิธีกรรมส าเร็จปราศจากอุปสรรค ดงันั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือวา่พระเจา้ทนัใจ 
เป็นพระพุทธรูปท่ีบนัดาลความส าเร็จ ใหก้บัผูท่ี้อธิษฐานขอพรไดแ้บบทนัอกทนัใจ  

** วิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ  จากขอ้มูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อทันใจ  วัดพระธาตุดอยค า 
เชียงใหม่ ไดแ้นะน าไวด้งัต่อไปน้ี  -จุดธูป 3 ดอก -ขอได ้1 เร่ือง -ขอกบัเหรียญหรือองคพ์ระท่ีบา้น -ถา้ส าเร็จตอ้ง
ถวายพวงมาลยัดอกมะลิ 50 พวงข้ึนไป -บอกช่ือ -สกุล  ดงัๆ แลว้ สวดคาถาหลวงพ่อทนัใจ **ตั้งนะโม 3จบ  “โอม
นะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมงั จะปาคะ” อยา่งไรก็ดี การขอพรกบัหลวงพ่อทนัใจนั้นสามารถขอไดทุ้กเร่ือง แต่ย  ้าว่า 
ตอ้ง “ขอทีละเร่ือง” และตอ้งเอ่ยช่ือนามสกุลของตนเองให้ชดัเจน และ ขอพรอย่างชดัเจนว่าตอ้งการให้ท่านเมตตา
ช่วยเหลือในเร่ืองใด  เม่ือส าเร็จแลว้จึงขอเร่ืองใหม่ได ้  และอยา่ลืม เม่ือสมปรารถนาแลว้ตอ้งมาถวายพวงมาลยัดอก
มะลิดว้ยตนเองเท่านั้น ท่ีวดัพระธาตุดอยค า!!    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไปยงั  วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมีเอกลกัษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ตวั
วดัตั้งอยูใ่นตวัเมืองเชียงใหม่ ไม่ไกลจากบริเวณตีนดอยสุเทพ อยูบ่ริเวณหลงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และอยูไ่ม่ห่างจาก
ย่านฮิปของนักท่องเท่ียวอย่างนิมมานเหมินทร์มากนัก ส าหรับประวติัของวดัอุโมงค์ เร่ิมตน้ข้ึนในสมยัของปฐม
กษตัริยข์องลา้นนาคือพระเจา้มงัรายมหาราช เม่ือพระองค์ได้สร้างเมืองเชียงใหม่แลว้หลงัจากนั้นก็ไดส้ร้างวดัข้ึน
หลายแห่ง ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และทรงนิมนตพ์ระสงฆล์งักาจากเมืองสุโขทยัมาสั่งสอนพระพุทธศาสนา 
ในคร้ังนั้นพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวดัข้ึนใหม่บริเวณป่าไผ่ 11 กอ เพื่อเป็นท่ีพ  านักของคณะสงฆ์ลงักา
โดยเฉพาะ และสร้างโดยยึดรูปแบบของวดัเมืองลงักา อาทิ เจดีย ์ก็สร้างเป็นเจดียท์รงลงักาเม่ือสร้างเสร็จเรียบร้อยก็
ไดท้  าการฉลองวดั และทรงขนานนามวา่ “วดัเวฬุกฏัฐาราม” (วดัไผ ่11 กอ) และทรงนิมนตค์ณะสงฆจ์ากลงักาเขา้อยู่
จ  าพรรษาเพื่อบ าเพ็ญสมณธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป จวบจนมาถึงรัชสมยัพระเจา้กือนาธรรมิกราช 
พระองค์ไดบู้รณะวดัเวฬุกฏัฐารามข้ึนใหม่ ทรงซ่อมแซมองค์เจดีย ์และยงัไดท้รงสร้างอุโมงค์ถดัจากฐานพระเจดีย์
ดา้นเหนือข้ึน เป็นอุโมงคข์นาดใหญ่และสวยงาม มีทางเขา้ออก 4 ช่อง แต่ละช่องเดินติดต่อกนัไดท้ัว่ถึง ขา้งฝาผนงั
ดา้นในอุโมงคเ์จาะช่องส าหรับจุดประทีปใหเ้กิดความสวา่งเป็นระยะ สะดวกแก่พระเดินจงกรมและภาวนาอยูด่า้นใน 
และในเพดานอุโมงคย์งัมีภาพเขียนสีน ้ามนัอีกดว้ยอุโมงคแ์ห่งน้ีพระเจา้กือนาทรงสร้างข้ึนเพราะพระองคท์รงศรัทธา
เป็นพิเศษในพระมหาเถระจนัทร์ พระสงฆช์าวลา้นนาผูแ้ตกฉานในพระไตรปิฏกและมีปฏิภาณโตต้อบปัญหาธรรม
เป็นเยีย่ม พระมหาเถระจนัทร์ชอบจาริกอยูต่ามป่าดงเพื่อหาท่ีสงบสงดับ าเพญ็ภาวนา ไม่มีท่ีอยูท่ี่แน่นอน เวลาตอ้งการ
ตวัโตต้อบปัญหาหรือศึกษาขอ้ธรรมมกัจะตามไม่ค่อยพบ พระเจา้กือนามีพระราชประสงค์จะให้พระเถระจนัทร์อยู่
เป็นท่ี สะดวกต่อการติดต่อและพบปะ จึงโปรดให้สร้างอุโมงคแ์ห่งน้ีข้ึนท่ีฐานพระเจดียใ์หญ่ในวดัเวฬุกฏัฐารามเพื่อ
เป็นท่ีอยู่ของพระมหาจันทร์ ต่อมาคนจึงเรียกกันว่า “วัดอุโมงค์เถรจันทร์” มาตั้ งแต่บัดนั้นปัจจุบนั วดัอุโมงค์
กลายเป็นสถานปฏิบติัธรรม สถานท่ีท่ีคนมาแสวงหาความสงบ รวมถึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามแปลกตาของ
เชียงใหม่ เม่ือมาเยือนท่ีวดัอุโมงคจ์ะไดพ้บกบัความร่มร่ืนและความเงียบสงบภายในวดั บริเวณอุโมงคเ์ป็นอาคารก่อ
อิฐรูปส่ีเหล่ียมท่ีภายนอกมีมอสปกคลุมเป็นพรมสีเขียวดว้ยความช้ืน ยิง่เพิ่มความสงบงามใหแ้ก่สถานท่ี. 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นพาทุกท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศชิวๆ ณ บ้านข้างวัด เป็นคอมมูนิต้ีมอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวดั
อุโมงค ์โดยมีคุณบ๊ิก เป็นผูอ้อกแบบและเป็นเจา้ของโครงการแห่งน้ี  จากแนวความคิดท่ีตอ้งการสร้างชุมชนท่ีมีวิถี
ชีวิต มีปฏิสัมพนัธ์ของคนในชุมชนคลา้ยกบัการอยูร่่วมกนัของผูค้นในสมยัก่อน มีการพึ่งพาอาศยักนั ช่วยเหลือกนั 
ดูแลซ่ึงกนัและกนั ภายใตก้ารออกแบบท่ีอยู่อาศยัท่ีรายลอ้มดว้ยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมยัเก่าผสมกบัความ
ร่วมสมยัในปัจจุบนั จากส่ิงเหล่าน้ีจึงก่อใหเ้กิดข้ึนมาเป็น ชุมชน บา้น’ขา้งวดั’ ภายในบริเวณ “บ้านข้างวัด” จะมีบา้น
ก่ึงไมก่ึ้งปูนเปลือย แบบ 2 ชั้น สร้างให้เหมือนบา้นในสมยัก่อน ตั้งอยูล่อ้มรอบกนั ตกแต่งดว้ยของเก่าดั้งเดิม ท่ีให้
กล่ินอายตอนท่ีเรายงัเด็กๆ รวมถึงตน้ไมสี้เขียว ร่มเยน็ ปลูกอยูท่ ัว่โครงการ เห็นแลว้สดช่ืน ^^ บา้นแต่ละหลงัก็จะเปิด
เป็นร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบา้น, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, งานไม ้, Bookoo studio Showroom งานคราฟท์
และงานเซรามิก, Orn the Rose บา้นและสตูดิโอ ของหญิงสาวท่ีรักงานปักผา้, ห้องสมุดเก๋ๆ เอาไวน้ัง่อ่านหนงัสือ
ชิลๆ และในแต่ละเดือนท่ีบ้านข้างวัด ก็จะจดัตารางเรียน workshop ให้ไดมี้กิจกรรมสนุกท ากนัดว้ย ฯลฯ อีกทั้งบา้น
ทุกหลงัหนัไปทาง ลานหญา้สีเขียว ท่ีตั้งอยูไ่ล่เป็นชั้นๆ เป็นลานกิจกรรม เอาไวจ้ดังานและท ากิจกรรมร่วมกนั 
น าทุกท่านเดินเล่น  ถนนนิมมานเหมินทร์  ถนนเส้นน้ีคงไม่มีใครไม่รู้จกั เพราะเป็นถนนช่ือดงัของเชียงใหม่ท่ีเป็น
แหล่งรวมร้านคา้ ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ คาเฟ่เก๋ๆ และเต็มไปดว้ยความคึกคกัอยา่งถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 
1 เป็นถนนท่ีคงเอกลกัษณ์ของผูค้นและศิลปวฒันธรรมของชาวลา้นนาไว ้มีร้านแกลเลอร่ี ร้านขายของตกแต่งบา้น 
นิมมานเหมินทร์ ซอย 9 เป็นถนนสายกาแฟ เตม็ไปดว้ยร้านกาแฟช่ือดงั เหมาะส าหรับคอกาแฟและสายชิลไปนัง่เล่น 
สาย Cafe Hopping ตอ้งเลิฟท่ีน่ีมากแน่นอนค่ะ 
จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกับการ แวะซ้ือของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั
เชียงใหม่ มีตั้งแต่อาหารยอดฮิตอยา่งไส้อัว่ แคบหมู น ้ าพริกหนุ่มขนมจีน ไปจนถึงอาหารพื้นเมืองแบบท่ีคนทอ้งถ่ิน
รับประทานเป็นประจ า ใครท่ีอยากจะลองกินอาหารแบบคนทอ้งถ่ินลองไปเดินเลือกซ้ือและชิมกนัดู นอกจากน้ียงัมี
ร้านขายของฝากสินคา้พื้นเมือง ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลบัมาให้คนท่ีท่านรักดว้ยค่ะ  อิสระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
จนถึงเวลาอนัสมควร  น าทา่นสู่สนามบินเชียงใหม่ 

21.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8327 
23.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
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ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ พกัเดีย่วเพิม่ ไซส์กรุ๊ป สายการบิน 
28 - 29 พฤศจกิายน 2563 4,999 +600 20 DD 

12 - 13 ธนัวาคม 2564 4,999 +600 20 DD 

16 - 17 มกราคม 2564 4,999 +600 20 DD 

23 - 24 มกราคม 2564 4,999 +600 20 DD 

13 - 14 กมุภาพนัธ ์2564 4,999 +600 20 DD 

20 - 21 กมุภาพนัธ ์2564 4,999 +600 20 DD 

13 - 14 มนีาคม 2564 4,999 +600 20 DD 

20 - 21 มนีาคม 2564 4,999 +600 20 DD 

17 - 18 เมษายน 2564 4,999 +600 20 DD 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน  ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ  500 บาท / ตลอดการ
เดินทาง / ต่อท่าน   ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการท่ีระบุ  (ท่านสามารถน าสมัภาระ ข้ึนเคร่ืองได ้7 กก.)     
 ค่าภาษีสนามบิน  
 ค่ารถรับ-ส่ง น าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด 
      ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าน า้หนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ือง 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน  
 กรณีทีลู่กค้าเป็นชาวต่างชาต ิ ต้องช าระเพิม่ ท่านละ 500 บาท 
 กรณีเดก็ทีม่อีายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เกบ็ค่าทปิมคัคุเทศก์และคนขับรถ  
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพ่ือใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลกิ 
** เน่ืองจากราคาทวัร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,
เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน.  

หมายเหต ุ
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน เท่ียวบิน,ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การ
เขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง 
ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
9.ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
10.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามา
เล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
11.มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
12.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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