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ไปเต๊อะ ... ไปแอ่ว  เจียงใหม่ แม่ก ำปอง  
เสริม .. เติม .. บุญ  วดัพระสิงห์  วดัพระธำตุดอยสุเทพ 
วดัศรีสุพรรณ   วดัพระธำตุดอยค ำ   วดัอโุมงค์   วดัท่ำใหม่อ ิ  

เดนิทำงโดยสำยกำรบิน  NOK AIR (DD) 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
วนัแรก สนำมบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) – สนำมบินเชียงใหม่ – วัดพระสิงห์ – วดัศรีสุพรรณ – สวนชะพูลนิ – หมู่บ้ำนแม่ก ำ

ปอง – ช้อปป้ิงถนนคนเดิน 

ตสีำม/ตส่ีี คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกในประเทศ ชั้น 3 อำคำร 2 ประตู 14 เคำน์เตอร์สำยกำร
บินนกแอร์(DD) โดยมีเจำ้หน้ำท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสัมภำระ
ก่อนกำรเดินทำง 

06.05/07.00 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสำยกำรบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8300/DD8302   
(ใชเ้วลำบินประมำณ 1.10 ชม.) 

07.15/08.10 น. ถึง สนำมบินเชียงใหม่  รับสมัภำระเรียบร้อยแลว้ ยนิดีตอ้นรับเขำ้สู่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

☞ สู่ วดัพระสิงห์ ช่ือเต็ม วดัพระสิงห์วรมหำวิหำร พระอำรำมหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหำวิหำร ตั้งอยู่ในบริเวณคู
เมืองเชียงใหม่ ถนนสำมลำ้น ต ำบลพระสิงห์  อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ วดัพระสิงห์ เป็นวดัส ำคัญวดัหน่ึงของเมือง
เชียงใหม่ เป็นวดัท่ีประดิษฐำนพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดิน
ลำ้นนำ พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จกักนัในช่ือ "เชียงแสนสิงห์หน่ึง" และเป็นศูนยร์วมจิตใจของชำวเชียงใหม่ 
ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกำลสงกรำนต์หรืองำนประเพณีป๋ีใหม่เมือง ทำงรำชกำร จึงได้อญัเชิญพระพุทธสิหิงค์ข้ึน
ประดิษฐำนบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อใหป้ระชำชนท่ีศรัทธำไดพ้ำกนัมำสรงน ้ ำเน่ืองในเทศกำลปีใหม่ตำมคติ
ลำ้นนำ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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☞ สู่  วดัศรีสุพรรณ  ตั้งอยูบ่นถนนววัลำย ต.หำยยำ อ.เมือง เชียงใหม่ เป็นวดัเก่ำแก่ของเชียงใหม่ สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 
2043 ในรัชสมยัของพระเจำ้เมืองแกว้ กษัตริยเ์ชียงใหม่รำชธำนีและพระนำงสิริยสวดี พระรำชมำรดำมหำเทวีเจ้ำ 
โปรดเกลำ้ฯ ใหม้หำอ ำมำตยช่ื์อเจำ้หมื่นหลวงจ่ำค ำ สร้ำงวดัช่ือว่ำ "วดัศรีสุพรรณอำรำม" ต่อมำเรียกส้ัน ๆ ว่ำ "วดัศรี
สุพรรณ"  ภำยในวดัศรีสุพรรณ ประกอบดว้ยปูชนียสถำนส ำคญัต่ำง ๆ เช่น พระเจดียท่ี์บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ หอ
ธรรม และพระวิหำร  ส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัแห่งน้ี เห็นจะอยู่ท่ีพระอุโบสถเงินหลงัแรกของโลก ท่ีถือไดว้่ำเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวอนัซีนแห่งหน่ึงในเชียงใหม่ โดยอุโบสถเงินหลงัน้ี สร้ำงข้ึนเพ่ือทดแทนหลงัเดิมท่ีช ำรุดทรุดโทรมเป็นอยำ่ง
มำก มีลกัษณะเป็นพระอุโบสถเงินทรงลำ้นนำ สร้ำงดว้ยโลหะเงินและดีบุกโดยฝีมือและภูมิปัญญำช่ำงทอ้งถ่ินท่ีมี
ช่ือเสียงดำ้นเคร่ืองเงิน ทั้งภำยนอกและภำยในพระอุโบสถตลอดทั้งหลงั ประดบัตกแต่งดว้ยหตัถกรรมเคร่ืองเงินอยำ่ง
วิจิตรอลงักำรและมีลวดลำยอ่อนชอ้ย 
สะทอ้นให้เห็นถึงควำมประณีตและ
บ ร ร จ ง ข อ ง ผู ้ ส ร้ ำ ง  ภ ำ ย ใ น
ประดิษฐำนองค์พระประธำน "พระ
เจำ้เจ็ดต้ือ" พระพุทธรูปปำงมำรวิชยั 
องคสี์ทองท่ีแลดูตดักบัสีเงินของพระ
อุโบสถ เหล่ำน้ีเป็นควำมงดงำมแห่ง
ศิ ลปะ  อัน เกิ ด จำกป ณิ ธำน ของ
ช่ ำ ง ฝี มื อ เค ร่ื อ ง เ งิ น ทั้ ง ห ล ำ ย 
ท่ีว่ำ "ฝำกศิลป์แก่แผ่นดินถิ่นล้ำนนำ 
ถวำยไว้ในบวรพระพุทธศำสนำ เทิดไท้องค์รำชัน รัชกำลที่ 9"  กำรสร้ำงอุโบสถเงินหลงัน้ี ไดมี้กำรเล่ำเร่ืองรำวและ
เทิดทูนสถำบนัชำติ ศำสนำและพระมหำกษตัริย ์บริเวณซุม้เพดำนดำ้นหนำ้อุโบสถ มีกำรดุนลำยเป็นธนบตัรฉบบัละ 
1,000 บำท รวมถึงมีกำรบอกเล่ำหลกัปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง ตำมแนวพระรำชด ำริของสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช และบทพระรำชนิพนธ์พระมหำชนก ให้ประชำชนไดศ้ึกษำเรียนรู้และน ำไปใชใ้นชีวิตประจ ำวนั. 
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เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรสุดชิค    เสิร์ฟ !! ข้ำวซอย อำหำรเหนือที่ขึน้ช่ือของจงัหวดัเชียงใหม่
พร้อมสมัผสักบับรรยำกำศสุดชิวกลำงทุ่งนำ ร้ำนกำแฟ คำเฟ่และสวนสวยชะพูลิน(CHAPULIN)  ใหท่้ำนเพลิดเพลิน
สำยตำกบัธรรมชำติท่ีสวยงำม มำกมำยไปดว้ยมุมถ่ำยรูปสวยๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ สู่  บ้ำนแม่ก ำปอง  เป็นหมู่บ้ำนเก่ำแก่มีอำยุกว่ำ 100 ปี ตั้ งอยู่หมู่ท่ี 3 ต ำบลห้วยแกว้ ก่ิงอ  ำเภอแม่ออน มีพ้ืนท่ี
หมู่บำ้นทั้งหมดประมำณ 6.22 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 3,887.50 ไร่ มีจ  ำนวนประชำกร 418 คน 130 ครัวเรือน สภำพภูมิ
ประเทศโดยทั่วไปเป็นท่ีดอน ส่งให้มีสภำพอำกำศเยน็ตลอดทั้งปี บำ้นแม่ก  ำปองอยู่สูงจำกระดบัน ้ ำทะเลประมำณ 
1,300 เมตร ลกัษณะส ำคญัของหมู่บำ้น คือ มีล  ำห้วยไหลผ่ำนหมู่บำ้นหลำยสำย ซ่ึงเป็นล ำห้วยสำขำของห้วยแม่ก  ำ
ปอง ตั้ งแต่ในอดีตบริเวณใกลล้  ำห้วยจะพบดอกไมช้นิดหน่ึงมีสีเหลืองแดงผสมกัน มีขนำดเล็ก ชำวบำ้นเรียกช่ือ
ดอกไมน้ี้ว่ำ “ดอกก ำปอง” ส่วนช่ือหมู่บำ้นนั้นมำจำกกำรท่ีน ำเอำช่ือดอกไมร้วมกบัช่ือแม่น ้ ำ “บำ้นแม่ก ำปอง” ซ่ึงเป็น
ช่ือหมู่บำ้นมำจนถึงปัจจุบนั กลุ่มคนท่ีมำตั้งถ่ินฐำนในบำ้นแม่ก  ำปองกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคนพ้ืนเมือง จำกอ ำเภอดอย
สะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไม่มีท่ีดินท ำกินจึงอพยพข้ึนมำประกอบอำชีพเก็บเม่ียง อำชีพหลกัของชำวชุมชนบำ้นแม่ก ำ
ปองคือ กำรท ำเมี่ยง (ชำ) อำชีพรองคือ กำรปลูกกำแฟ คำ้ขำยและรับจำ้ง ชำวบำ้นส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนเมืองท่ีนบัถือ
ศำสนำพุทธ ลกัษณะทำงสังคมของบำ้นแม่ก  ำปองชำวบำ้นอยูก่นัแบบพ่ึงพำเหมือนญำติพ่ีนอ้ง มีควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ซ่ึงกนัและกนั มีควำมเช่ือในพิธีกรรมต่ำงๆ ของชุมชน มีควำมเคำรพในกฎ ระเบียบ กติกำของชุมชนและสมำชิกมี
ส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชนใน ทุกรูปแบบ บำ้นแม่ก  ำปองมีควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มีควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพของพืชพรรณตำมธรรมชำติ มีอำกำศท่ีสะอำดและแหล่งน ้ ำท่ีสมบูรณ์ อิสระเดินเล่นถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั 
จนถึงเวลำนดัหมำย. 
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  ช้อปป้ิงถนนคนเดินววัลำย  ตลำดนดักลำงคืนอยูใ่กลก้บัประตูเมืองเชียงใหม ่เป็นแหล่งท่ีขำยสินคำ้ทอ้งถ่ินเด็ดๆ 
สินคำ้จำกฝีมือชำวเขำ งำน Handmade มำกมำยท่ีน ำลงมำจ ำหน่ำยดำ้นล่ำง เช่น กระเป๋ำ เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน 
เคร่ืองสำนต่ำงๆ มีร้ำนอำหำร ร้ำนขนม ร้ำนเส้ือผำ้ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน ฯลฯ *ถนนคนเดินววัลำย เปิดบริกำร เฉพำะ 
วนัเสำร์  ตั้งแต่  17.00 – 22.00 น.* อสิระอำหำรเยน็และช้อปป้ิงตำมอธัยำศัย จนถึงเวลำนดัหมำย 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ASIA HOTEL GROUP (POONPETCH) หรือ LANNA THAPHAE HOTEL 
 
 
 
 
 

วนัที่สอง วดัพระธำตุดอยสุเทพ – วดัอุโมงค์ – วัดพระธำตุดอยค ำ – วัดท่ำใหม่อิ – สนำมบินเชียงใหม่ – สนำมบินดอนเมือง
(กรุงเทพฯ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

☞ สู่ วดัพระธำตุดอยสุเทพ  ( ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 30-40 นำที ) ส ำหรับผูท่ี้จะข้ึนไปเท่ียวสักกำระวดัพระธำตุ
ดอยสุเทพ  จะตอ้งผ่ำนอนุสำวรีย์ครูบำศรีวิชัยก่อนแน่นอน และนักท่องเท่ียวมกัจะจอดแวะนมสักำรอนุสำวรียค์รู
บำศรีวิชยัเพื่อควำมเป็นสวสัดิมงคลแก่ชีวิต และปลอดภยัจำกกำรเดินทำง  ครูบำศรีวิชยั  ท่ำนไดรั้บสมญำนำมว่ำเป็น
นกับุญแห่งลำ้นนำไทย  ท่ำนเป็นผูริ้เร่ิมชกัชวนชำวลำ้นนำในกำรร่วมแรงร่วมใจกนัสร้ำงถนนข้ึนไปยงัวดัพระธำตุ
ดอยสุเทพรำชวรวิหำร ในปี พ.ศ.2478 อุปกรณ์มีเพียงจอบและเสียม แต่ใชเ้วลำเพียง 5 เดือนกบั 22 วนั เท่ำนั้น  ตั้งแต่
ท่ีท่ำนยงัมีลมหำยใจจวบจนถึงปัจจุบนั  ท่ำนเป็นท่ีเคำรพศรัทธำของพ่ีนอ้งชำวลำ้นนำและพุทธศำสนิกชนทัว่ไป  วัด
พระธำตุดอยสุเทพ ประจ ำปีเกิด ของคนท่ีเกิด ปีมะแม  เป็นปูชนียสถำนคู่เมืองเชียงใหม่นบัตั้งแต่โบรำณกำลพระธำตุ 
นกัท่องเท่ียวซ่ึงเดินทำงมำท่ีจงัหวดัน้ีจะตอ้งข้ึนไปนมสักำรพระบรมธำตุกนั ทุกคน ถำ้ หำกใครไม่ไดข้ึ้นไปนมสักำร
แลว้ ถือเสมือนว่ำยงัมำไม่ถึงเชียงใหม่ ประวติัและควำมเป็นมำนั้น กล่ำวไวว้่ำ  เดิมภูเขำแห่งน้ีเป็นท่ีอยูข่องฤำษีนำม
ว่ำ "สุเทวะ" ซ่ึงตรงกบัค ำว่ำสุเทพอนัเป็นท่ีมำของช่ือดอยสูงแห่งน้ี โดยวดัพระธำตุดอยสุเทพน้ีสร้ำงข้ึนเมื่อตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ในสมยัพระเจำ้กือนำธรรมิกรำช เจำ้หลวงเมืองเชียงใหม่องคท่ี์ 6 เพื่อประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุท่ี
ไดท้รงอญัเชิญมำจำกเมืองศรีสัชนำลยั  ตำมต ำนำนเล่ำว่ำ พระเจำ้กือนำธรรมิกรำชทรงแยกพระบรมสำรีริกธำตุไว้
เป็นสองส่วน โดยอญัเชิญองค์หน่ึงบรรจุไวท่ี้พระธำตุวดัสวนดอก ส่วนอีกองค์หน่ึงไดอ้ญัเชิญข้ึนบนหลงัชำ้งมงคล 
โดยพระเจำ้กือนำธรรมิกรำชทรงตั้งจิตอธิษฐำนเส่ียงทำยว่ำหำกชำ้งเชือกนั้น หยดุลงตรงท่ีใดก็จะใหส้ร้ำงพระธำตุข้ึน 
ณ ท่ีแห่งนั้น ซ่ึงชำ้งเชือกดงักล่ำวไดม้ำหยดุลงตรงยอดดอยสุเทพแห่งน้ี โดยท ำทกัษิณำวรรตสำมรอบก่อนท่ีจะลม้ลง 
(ตำย) ดังนั้ นพระเจ้ำกือนำธรรมิกรำชจึงทรงรับสั่งให้สร้ำงพระบรมธำตุอนัเป็นท่ี ประดิษฐำนองค์พระบรม
สำรีริกธำตุ ณ ยอดดอยสุเทพ อยูคู่่ฟ้ำคู่ดินเชียงใหม่มำนบัแต่นั้น วดัพระธำตุดอยสุเทพตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตกของเมือง
เชียงใหม่ ผูท่ี้เดินทำงมำสักกำระท่ีวดัแห่งน้ีสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ไดอ้ย่ำงชดัเจน นักท่องเท่ียว
สำมำรถเดินข้ึนบนัไดนำคไป 300 ขั้น เพ่ือไปยงัวดั หรือใชบ้ริกำรรถกระเชำ้ข้ึน-ลงดอยสุเทพได ้ระหว่ำงเวลำ 05.30-
19.30 น. ท่ีน่ียงัมีประเพณีท่ีส ำคญั คือ งำนประเพณีเตียวข้ึนดอยเพื่อสักกำระพระธำตุดอยสุเทพจดัเป็นประจ ำทุกปี 
โดยมีข้ึนก่อนหน้ำวนัวิสำขบูชำ 1 คืน ในงำนจะมีขบวนแห่น ้ ำส ำหรับสรงพระธำตุโดยมีพระสงฆ ์สำมเณร และ
พุทธศำสนิกชนจำกชุมชนต่ำง ๆ มำร่วมขบวนแห่ข้ึนดอยเป็นจ ำนวนมำก 
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** ควำมเช่ือและวิธีกำรบูชำของคนท่ีมำไหว้พระธำตุแห่งนี้ **  เช่ือกนัวำ่หำกมำสักกำระและอธิษฐำนขอพรพระธำตุดอยสุ
เทพ จะมีแต่ควำมส ำเร็จสมหวงัดงัปรำรถนำ แคลว้คลำด ผ่ำนอุปสรรคนำนำไปได ้ในกำรสักกำระพระธำตุนั้น ควรเตรียม
ขำ้วตอก ดอกไม ้ธูปเทียนแลว้เดินเวยีนขวำ 3 รอบ พร้อมกล่ำวค ำนมสักำรพระธำตุ โดยตั้งจิตอธิษฐำนขอใหส้มหวงัในส่ิงท่ี
ปรำรถนำ และควรไหวพ้ระธำตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซ่ึงใหอ้ำนิสงส์ท่ีต่ำงกนั คือ ทิศเหนือขอใหมี้ปัญญำดุจพระจทัร์เพญ็ ทิศใต ้
ขอให้ไดเ้ป็นพระภิกษุสงฆ์ไดบ้วชในบวรพุทธศำสนำ ทิศตะวนัออกขอให้ไดข้ึ้นสวรรค์ ทิศตะวนัตกเป็นกำรเคำรพบูชำ
สูงสุดต่อพระธำตุ ส่ิงท่ีไม่ควรพลำดเม่ือไดม้ำนมสักำรพระธำตุดอยสุเทพแลว้ ควรมำกรำบอนุสำวรียค์รูบำศรีวชิยั นกับุญ
แห่งลำ้นนำ ท่ีประดิษฐำนอยู่ตรงเชิงดอยสุเทพเพ่ือควำมเป็นสิริมงคลอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☞ สู่  วดัอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  เป็นวดัเก่ำแก่ ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตกของเมืองเชียงใหม่และตั้งอยูบ่ริเวณเชิงดอยสุ
เทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  รำวปี พ.ศ. 1839 ประวติัของวดัอุโมงค์ เร่ิมตน้ข้ึนในสมยัของปฐมกษตัริยข์องลำ้นนำคือ
พระเจำ้มงัรำยมหำรำช เมื่อพระองคไ์ดส้ร้ำงเมืองเชียงใหม่แลว้หลงัจำกนั้นก็ไดส้ร้ำงวดัข้ึนหลำยแห่ง ทรงท ำนุบ ำรุง
พระพุทธศำสนำ และทรงนิมนต์พระสงฆล์งักำจำกเมืองสุโขทยัมำสั่งสอนพระพุทธศำสนำ ในคร้ังนั้นพระองค์ได้
โปรดเกลำ้ฯ ให้สร้ำงวดัข้ึนใหม่บริเวณป่ำไผ ่11 กอ เพื่อเป็นท่ีพ  ำนกัของคณะสงฆล์งักำโดยเฉพำะ และสร้ำงโดยยึด
รูปแบบของวดัเมืองลงักำ อำทิ เจดีย ์ก็สร้ำงเป็นเจดียท์รงลงักำเมื่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยก็ไดท้  ำกำรฉลองวดั และทรง
ขนำนนำมว่ำ “วดัเวฬุกัฏฐำรำม” (วดัไผ ่11 กอ) และทรงนิมนตค์ณะสงฆจ์ำกลงักำเขำ้อยูจ่  ำพรรษำเพื่อบ ำเพญ็สมณ
ธรรม และเผยแผพ่ระพุทธศำสนำต่อไป จวบจนมำถึงรัชสมยัพระเจำ้กือนำธรรมิกรำช พระองคไ์ดบู้รณะวดัเวฬุกฏัฐำ
รำมข้ึนใหม่ ทรงซ่อมแซมองคเ์จดีย ์และยงัไดท้รงสร้ำงอุโมงค์ถดัจำกฐำนพระเจดียด์ำ้นเหนือข้ึน เป็นอุโมงค์ขนำด
ใหญ่และสวยงำม มีทำงเขำ้ออก 4 ช่อง แต่ละช่องเดินติดต่อกนัไดท้ัว่ถึง ขำ้งฝำผนงัดำ้นในอุโมงคเ์จำะช่องส ำหรับจุด
ประทีปให้เกิดควำมสว่ำงเป็นระยะ สะดวกแก่พระเดินจงกรมและภำวนำอยู่ด้ำนใน และในเพดำนอุโมงค์ยงัมี
ภำพเขียนสีน ้ ำมนัอีกดว้ยอุโมงค์แห่งน้ีพระเจำ้กือนำทรงสร้ำงข้ึนเพรำะพระองค์ทรงศรัทธำเป็นพิเศษในพระมหำ
เถระจนัทร์ พระสงฆช์ำวลำ้นนำผูแ้ตกฉำนในพระไตรปิฏกและมีปฏิภำณโตต้อบปัญหำธรรมเป็นเยีย่ม พระมหำเถระ
จนัทร์ชอบจำริกอยูต่ำมป่ำดงเพื่อหำท่ีสงบสงดับ ำเพญ็ภำวนำ ไม่มีท่ีอยู่ท่ีแน่นอน เวลำตอ้งกำรตวัโตต้อบปัญหำหรือ
ศึกษำขอ้ธรรมมกัจะตำมไม่ค่อยพบ พระเจำ้กือนำมีพระรำชประสงค์จะให้พระเถระจนัทร์อยู่เป็นท่ี สะดวกต่อกำร
ติดต่อและพบปะ จึงโปรดใหส้ร้ำงอุโมงคแ์ห่งน้ีข้ึนท่ีฐำนพระเจดียใ์หญ่ในวดัเวฬุกฏัฐำรำมเพ่ือเป็นท่ีอยู่ของพระมหำ
จนัทร์ ต่อมำคนจึงเรียกกนัว่ำ “วดัอุโมงค์เถรจันทร์” มำตั้งแต่บดันั้นปัจจุบนั วดัอุโมงคก์ลำยเป็นสถำนปฏิบติัธรรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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สถำนท่ีท่ีคนมำแสวงหำควำมสงบ รวมถึงเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวสวยงำมแปลกตำของเชียงใหม่ เมื่อมำเยือนท่ีวดั
อุโมงคจ์ะไดพ้บกบัควำมร่มร่ืนและควำมเงียบสงบภำยในวดั บริเวณอุโมงคเ์ป็นอำคำรก่ออิฐรูปส่ีเหล่ียมท่ีภำยนอกมี
มอสปกคลุมเป็นพรมสีเขียวดว้ยควำมช้ืน ยิง่เพ่ิมควำมสงบงำมใหแ้ก่สถำนท่ี. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  (พร้อมเสิร์ฟ!!  ขันโตก)   

☞ สู่  วดัพระธำตุดอยค ำ (วดัหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวดัส ำคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อำยเุก่ำแก่กว่ำ 1,300 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณ
ดอยค ำ ดำ้นหลงัอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ห่ำงจำกตวัเมืองประมำณ 10 กิโลเมตร วดัพระธำตุดอยค ำมีควำมสูงจำก
ระดบัท่ีรำบเชียงใหม่รำว 140 เมตร และมีควำมสูงจำกระดบัน ้ ำทะเลปำนกลำง 465 เมตร วดัพระธำตุดอยค ำมีลำนชม
วิวท่ีสำมำรถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยงัเป็นท่ีประดิษฐำนพระเจำ้ทนัใจซ่ึงมีอำยเุก่ำแก่ กว่ำหำ้ร้อย
ปี เมื่อเดินทำงมำถึงวดัพระธำตุดอยค ำจะสังเกตเห็นพระธำตุดอยค ำตั้งอยูอ่ย่ำงเด่นชดั เดิมทีพระธำตุน้ีเป็นท่ีบรรจุ
พระเกศำธำตุของพระพุทธเจ้ำตำมควำมเช่ือ จึงผ่ำนกำรบูรณะและเติมแต่งอยูต่ลอดจำกผูท่ี้มีอ  ำนำจในเวลำนั้น จำก
อำณำจกัรหริภุญชยัโดยบุตรของพระนำงจำมเทวี มำถึงสมยัอำณำจกัรลำ้นนำถือก ำเนิดและเจริญรุ่งเรือง จำกนั้นเม่ือ
ลำ้นนำเส่ือมลงวดัพระธำตุดอยค ำจึงกลำยเป็นวดัร้ำง กระทัง่มีกำรคน้พบวตัถุโบรำณล ้ำค่ำหลำยช้ิน รวมถึงควำมเช่ือ
เร่ืองควำมศกัด์ิสิทธ์ิจำกกำรขอพรท่ีเล่ำกนัมำเป็นทอด ส่งผลให้มีทุนหลัง่ไหลเขำ้ไปทั้งในวดัพระธำตุดอยค ำและ
บริเวณเนินวดัท่ีมีช่ือเสียงมำจำกประเพณีบูชำปู่แสะและย่ำแสะ จนปัจจุบนัมีช่ือมีประชำชนไปสกักำระบูชำ อยำ่งไม่
ขำดสำย ท่ีน่ีเป็นท่ีประดิษฐำน องค์หลวงพ่อทนัใจ ท่ีประชำชนให้ควำมเคำรพและมำสกักำระบูชำ ขอพรเพื่อเป็นสิริ
มงคลกบัตวัเอง และครอบครัว เป็นจ ำนวนมำก ทุกคนเช่ือกนัว่ำท่ีเรียกว่ำหลวงพ่อทนัใจเป็นเพรำะอธิษฐำนขอพร
แลว้ส่ิงท่ีขอส ำเร็จดัง่ใจหวงั แต่แทจ้ริงแลว้สำเหตุท่ีเรียกว่ำหลวงพ่อทนัใจเพรำะเป็นเร่ืองของกำรสร้ำงและปลุกเสก
แบบทันใจ ในสมยัโบรำณกำรสร้ำงวดัท่ีส ำคัญทำงภำคเหนือ นิยมสร้ำงพระพุทธรูป ท่ีเรียกว่ำ “ พระเจำ้ทันใจ “ 
หมำยถึงพระพุทธรูปท่ีสร้ำงส ำเร็จภำยใน 1 วนั คือพิธีจะเร่ิมตั้งแต่หลงั หกทุ่มเป็นตน้ใหม่ แลว้สร้ำงเสร็จภำยในก่อน
พระอำทิตยต์ก หรือ ก่อน 6 โมงเยน็ วนัรุ่งข้ึน ถำ้สร้ำงไม่เสร็จถือว่ำเป็นพระพุทธรุปแบบทัว่ไป กำรสร้ำงและท ำพิธี
พุทธำภิเษกใน 1 วนั ถือว่ำ เป็นเร่ืองมหัศจรรยม์ำก  จึงเช่ือกนัว่ำเป็นเพรำะพุทธำนุภำพ และอนุภำพของเทพยดำท่ี
บนัดำลใหพิ้ธีกรรมส ำเร็จปรำศจำกอุปสรรค ดงันั้นพุทธศำสนิกชนจึงถือว่ำพระเจำ้ทนัใจ เป็นพระพุทธรูปท่ีบนัดำล
ควำมส ำเร็จ ใหก้บัผูท่ี้อธิษฐำนขอพรไดแ้บบทนัอกทนัใจ  
** วิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ  จำกขอ้มูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อทันใจ  วัดพระธำตุดอย
ค ำ เชียงใหม่ ไดแ้นะน ำไวด้งัต่อไปน้ี  -จุดธูป 3 ดอก -ขอได ้1 เร่ือง -ขอกบัเหรียญหรือองคพ์ระท่ีบำ้น -ถำ้ส ำเร็จตอ้งถวำย

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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พวงมำลยัดอกมะลิ 50 พวงข้ึนไป -บอกช่ือ -สกุล  ดงัๆ แลว้ สวดคำถำหลวงพ่อทนัใจ **ตั้งนะโม 3จบ  “โอมนะโม พุทธำยะ 
ยะอะสะ สุมงั จะปำคะ” อย่ำงไรก็ดี กำรขอพรกบัหลวงพ่อทนัใจนั้นสำมำรถขอไดทุ้กเร่ือง แต่ย  ้ำวำ่ ตอ้ง “ขอทีละเร่ือง” และ
ตอ้งเอ่ยช่ือนำมสกุลของตนเองใหช้ดัเจน และ ขอพรอย่ำงชดัเจนวำ่ตอ้งกำรใหท่้ำนเมตตำช่วยเหลือในเร่ืองใด  เม่ือส ำเร็จแลว้
จึงขอเร่ืองใหม่ได ้  และอย่ำลืม เม่ือสมปรำรถนำแลว้ตอ้งมำถวำยพวงมำลยัดอกมะลิดว้ยตนเองเท่ำนั้น ท่ีวดัพระธำตุดอย
ค ำ!!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☞ สู่   วัดท่ำใหม่อิ  ตั้ งอยู่บนถนนวงแหวนรอบนอก เชิงสะพำนข้ำมแม่น ้ ำปิง บ้ำนท่ำใหม่อิ ต.ป่ำแดด อ.เมือง
เชียงใหม่ มีอำยกุว่ำ 500 ปี สนันิษฐำนว่ำสร้ำงข้ึนโดยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เม่ือคร้ังยกทพัข้ึนมำรบกบัพม่ำ ช่ือ
วดัมีท่ีมำจำกพระนำม”พระนำงมณีจนัทร์” พระชำยำของพระนเรศวร ซ่ึงเคยใชพ้ระนำมแฝงว่ำ “แม่อิ” (เป็นค ำข้ึนตน้
ของบทสวดอิติปิโส) เพ่ือควำมปลอดภยั ช่ือน้ีไดก้ลำยมำเป็นช่ือของวดั “วดัท่ำอิ” ต่อมำเพ้ียนเป็น “วดัท่ำใหม่อิ” 
จนถึงปัจจุบัน  แต่เดิมนั้ นวดัท่ำใหม่อิ เป็นวดัธรรมดำท่ีตั้ งอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ แทบจะไม่ค่อยมีผูค้น หรือ
นกัท่องเท่ียวรู้จกักนัมำกนกั ต่อมำพระมหำ ดร.ไพศำล ฐำนวุฑโฒ ไดเ้ขำ้มำจ ำพรรษำและเป็นเจำ้อำวำสอนัดบัท่ี 11 
เมื่อปี 2550 สภำพวดัช ำรุดทรุดโทรมมำก จึงไดริ้เร่ิมพฒันำวดัท่ำใหม่อิอยำ่งเอำจริงเอำจงั ท่ีฮือฮำท่ีสุดคือกำรก่อสร้ำง
หอ้งน ้ ำลอยฟ้ำ 12 รำศี แทบไม่น่ำเช่ือเลยว่ำจะเป็นหอ้งน ้ ำ ทั้งสะอำดและงดงำมมำก ภำยในวดัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมำกมำย 
เช่น วิหำรลำยค ำ วิหำรทรงลำ้นนำท่ีเก่ำแก่มีควำมงดงำม และมีคุณค่ำมำก ทั้งทำงดำ้นสถำปัตยกรรม และศิลปกรรม , 
พระเจดีย,์โบสภ,์ศำลำสมเด็จพระนเรศวรวรมหำรำช ,ตน้มหำโชค, พระเจำ้ทนัใจ ,พระพุทธชินรำช ,หอพระไตรปิฎก
(หอ้งหนงัสือประจ ำวดั) ,องคพ์ระพิฆเนศ, รูปหล่อครูบำเจำ้ศรีวิชยั รูปหล่อหลวงปู่ทวด และอ่ืนๆ อีกมำกมำย ภำยใน
วดัมีตน้ไมใ้หญ่ปกคลุมท ำใหส้ภำพอำกำศเยน็ร่มร่ืนตลอดทั้งปี เน้ือท่ีของวดัท่ำใหม่อิ เร่ิมแรกมีเพียง 6 ไร่ 96 ตำรำง
วำ ต่อมำทำงวดัไดด้  ำเนินกำรซ้ือท่ีดินบริเวณดำ้นหนำ้และดำ้นทิศใต ้ติดกบัพ้ืนท่ีของวดัรวมแลว้ เน้ือท่ีของวดัมีเกือบ 
20 ไร่ ปัจจุบนัพ้ืนท่ีดำ้นทิศใตไ้ดพ้ฒันำปรับปรุงเป็น”ท่ำใหม่อิแลนด”์ ท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมใ้หญ่เป็นท่ีพกัผ่อนของผู ้
มำเท่ียวชมวดั ส่วนพ้ืนท่ีดำ้นหน้ำวดั จดัเป็นสะพำนบุญลอยฟ้ำ “ฮกันำท่ำใหม่อิ” มีสะพำน หรือขวัแตะ เดินเท่ียวชม
นำขำ้วท่ีก  ำลงัตั้งทอ้ง เป็นท่ีต่ืนตำต่ืนใจเป็นอยำ่งมำก จึงท ำใหว้ดัใหม่ท่ำอิ กลำยเป็นวดัท่ีน่ำเท่ียวติดอนัดบัของวดัใน
เมืองเชียงใหม่  อิสระถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั จนถึงเวลำนดัหมำย น ำท่ำนสู่สนำมบินเชียงใหม ่

หมำยเหตุ คณะควรเดินทำงไปถึงสนำมบินเพื่อท ำกำรเชค็อินก่อนข้ึนเคร่ืองประมำณ 1-2 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ฉุกเฉินท่ีอำจเกิดข้ึน เช่น 
สภำพกำรจรำจรท่ีคบัคัง่,สภำพอำกำศและอื่นๆ โดยมีตวัแทนบริษทั(มคัคุเทศก,์หวัหนำ้ทวัร์,คนขบัรถ)เป็นผูพ้ิจำรณำและบริหำรเวลำ
อยำ่งเหมำะสม บริษทัขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหำกลูกคำ้ไม่สำมำรถข้ึนเคร่ืองกลบัตำมวนัและเวลำเที่ยวบินที่ระบุในรำยกำรทวัร์. 

21.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนินกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8327 
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23.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ........... 
 

♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥ 

 
อัตรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวันเดินทำง ผู้ใหญ่ พกัเด่ียวเพิ่ม ไซส์กรุ๊ป สำยกำรบิน 

10 – 11 ตุลำคม 2563 3,999 +700 20 DD 

24 – 25 ตุลำคม 2563 4,555 +700 20 DD 

14 – 15 พฤศจิกำยน 2563 4,555 +700 20 DD 

28 – 29 พฤศจิกำยน 2563 4,555 +700 20 DD 
 

*ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนกัท่องเทีย่วชำวไทยเท่ำนั้น  ค่ำทวัร์ไม่รวมค่ำทิปมคัคุเทศก์และคนขบัรถ ท่ำนละ  500 บำท / ตลอดกำร
เดินทำง / ต่อท่ำน   ช ำระที่สนำมบินก่อนออกเดินทำง 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตำมรำยกำรที่ระบุ  (ท่ำนสำมำรถน ำสัมภำระ ข้ึนเคร่ืองได ้7 กก.)     
 ค่ำภำษีสนำมบิน  
 ค่ำรถรับ-ส่ง น ำเที่ยวตำมรำยกำร 
 ค่ำโรงแรมที่พกัตำมที่ระบุในรำยกำร พกัหอ้งละ 2 ท่ำน  
 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ  
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร    
 ค่ำมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นคอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 500,000 - 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 

อตัรำค่ำบริกำรน้ี ไม่ รวม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น คำ่ท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำโทรศพัท ์ค่ำโทรศพัทท์ำงไกล ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด ค่ำมินิบำร์ใน
หอ้ง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร(กรุณำสอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัร์ก่อนกำรใชบ้ริกำร) 
 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำโหลดใต้ท้องเคร่ือง 
 ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่ำนละ 500  บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน  
 กรณีที่ลูกค้ำเป็นชำวต่ำงชำติ  ต้องช ำระเพิ่ม ท่ำนละ 500 บำท 
 กรณีเด็กที่มีอำย ุ0 - 2 ปี(Infant) ช ำระค่ำทัวร์ 50 % จำกรำคำทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ขึ้นอยู่กับควำมพึงพอใจของท่ำน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
ในกำรจองทวัร์กรุณำ ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน หลงัจำกท ำกำรจองทวัร์ 24 ชัว่โมง  หำกไม่ช ำระตำมที่บริษทัก ำหนด ขอ
อนุญำตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคำ้ท่ำนอื่นท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่ำนช ำระเงินค่ำทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทำงบริษทัฯถือว่ำทำ่นยอมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงต่ำงๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
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กำรยกเลิก 
** เน่ืองจำกรำคำทัวร์น้ีเป็นรำคำโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100%  เม่ือจองและช ำระเงินแลว้  ไม่สำมำรถยกเลิก,เลื่อน,
เปลี่ยนผูเ้ดินทำง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ
ถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืนไม่ว่ำกรณีใดทั้งส้ิน.  

หมำยเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน เท่ียวบิน,รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำม
ควำมเหมำะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
3.รำยกำรท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ เช่น พำยไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษทัฯหรือ
คำ่ใชจ่้ำยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 
5.ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำร
เขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจ้ำหนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6.หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆ
ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
7.รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
8.ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง 
ทำงบริษทัฯไดช้ ำระคำ่ใชจ่้ำยใหต้วัแทนแบบเหมำขำดก่อนออกเดินทำงแลว้ 
9.ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำกควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
10.เน่ืองจำกตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่วำ่ดว้ยเหตุผลใดก็ตำม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สำมำรถน ำมำ
เล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
11.มคัคุเทศก ์พนกังำน หรือตวัแทนของทำงบริษทั ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจของบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
12.เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

 
หากใครสนใจจะจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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