แอ่ วเหนือ ... หลวงพ่ อทันใจ
ให้ พร ... โวย โวย จ้าวววว ...
สายมู เสริมบุญ ไหว้ พระธาตุดอยสุ เทพ โชคดี ร่ารวย
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)
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กาหนดการเดินทาง
วันแรก

สนามบินดอนเมือง(กรุ งเทพฯ) – สนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุ เทพ – จุดชมวิวดอยม่ อนแจ่ ม – สกายวอล์ ค
ม่ อนแจ่ ม – ช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน
ตีสาม/ตีสี่ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการ
บินนกแอร์ ( DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรั บและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
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 ที่ ย ว บิ น ที่ DD8 3 0 0 / DD8302
(ใช้เวลาบินประมาณ 1.10 ชม.)
07.15/08.10 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่ รับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว ยินดีตอ้ นรับเข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่
นําท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุ เทพ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-40 นาที ) สําหรับผูท้ ี่จะขึ้นไปเที่ยวสักการะวัด
พระธาตุ ด อยสุ เทพ จะต้องผ่า นอนุ ส าวรี ย์ ครู บ าศรี วิชั ย ก่ อนแน่ น อน และนัก ท่ องเที่ ย วมัก จะจอดแวะนมัสการ
อนุ สาวรี ยค์ รู บาศรี วิชยั เพื่อความเป็ นสวัสดิ มงคลแก่ ชีวิต และปลอดภัยจากการเดิ นทาง ครู บาศรี วิชยั ท่ านได้รั บ
สมญานามว่าเป็ นนักบุญแห่ งล้านนาไทย ท่านเป็ นผูร้ ิ เริ่ มชักชวนชาวล้านนาในการร่ วมแรงร่ วมใจกันสร้ างถนนขึ้ น
ไปยังวัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร ในปี พ.ศ.2478 อุปกรณ์ มีเพียงจอบและเสี ยม แต่ ใช้เวลาเพียง 5 เดื อนกับ 22
วัน เท่ า นั้น ตั้ง แต่ ที่ ท่ า นยัง มี ลมหายใจจวบจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ท่ า นเป็ นที่ เ คารพศรั ท ธาของพี่ น้องชาวล้า นนาและ
พุทธศาสนิ กชนทัว่ ไป วัดพระธาตุดอยสุ เทพ ประจําปี เกิ ด ของคนที่ เกิ ด ปี มะแม เป็ นปูชนี ยสถานคู่เมืองเชี ยงใหม่
นับตั้งแต่โบราณกาลพระธาตุ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จงั หวัดนี้ จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกนั ทุ กคน ถ้า
หากใครไม่ได้ข้ ึนไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ ประวัติและความเป็ นมานั้น กล่าวไว้ว่า เดิมภูเขา
แห่ งนี้ เป็ นที่อยูข่ องฤาษีนามว่า "สุ เทวะ" ซึ่งตรงกับคําว่าสุ เทพอันเป็ นที่มาของชื่อดอยสูงแห่ งนี้ โดยวัดพระธาตุ ดอยสุ
เทพนี้ สร้ างขึ้ น เมื่อต้น พุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้า กื อนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมื องเชี ย งใหม่องค์ที่ 6 เพื่ อ
ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรี สชั นาลัย ตามตํานานเล่าว่า พระเจ้ากื อนาธรรมิกราช
ทรงแยกพระบรมสารี ริกธาตุไว้เป็ นสองส่ วน โดยอัญเชิญองค์หนึ่ งบรรจุ ไว้ที่พระธาตุ วดั สวนดอก ส่ วนอีกองค์หนึ่ ง
ได้อญ
ั เชิญขึ้นบนหลังช้างมงคล โดยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชทรงตั้งจิตอธิษฐานเสี่ ยงทายว่าหากช้างเชือกนั้น หยุดลง
ตรงที่ ใดก็จะให้สร้ า งพระธาตุ ข้ ึ น ณ ที่ แห่ งนั้น ซึ่ งช้างเชื อกดังกล่าวได้มาหยุดลงตรงยอดดอยสุ เทพแห่ งนี้ โดยทํา
ทักษิณาวรรตสามรอบก่อนที่จะล้มลง (ตาย) ดังนั้นพระเจ้ากือนาธรรมิกราชจึงทรงรับสัง่ ให้สร้างพระบรมธาตุอนั เป็ น
ที่ ประดิษฐานองค์พระบรมสารี ริกธาตุ ณ ยอดดอยสุ เทพ อยู่คู่ฟ้าคู่ดินเชี ยงใหม่มานับแต่ น้ น
ั วัดพระธาตุ ดอยสุ เทพ
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ ผูท้ ี่เดินทางมาสักการะที่วดั แห่ งนี้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ได้
อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรื อใช้บริ การรถกระเช้าขึ้ น-ลงดอยสุ
เทพได้ ระหว่างเวลา 05.30-19.30 น. ที่นี่ยงั มีประเพณี ที่สาํ คัญ คือ งานประเพณี เตียวขึ้นดอยเพื่อสักการะพระธาตุ ดอย
สุ เทพจัดเป็ นประจําทุกปี โดยมีข้ ึ นก่ อนหน้าวันวิสาขบูชา 1 คื น ในงานจะมีขบวนแห่ น้ าํ สําหรั บสรงพระธาตุ โดยมี
พระสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิ กชนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่ วมขบวนแห่ ข้ ึนดอยเป็ นจํานวนมาก
** ความเชื่อและวิธีการบูชาของคนที่มาไหว้ พระธาตุแห่ งนี้ ** เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุ เทพ จะ
มีแต่ความสําเร็ จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้ ในการสักการะพระธาตุ น้ น
ั ควรเตรี ยม
ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคํานมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิ ษฐานขอให้สมหวัง
ในสิ่ ง ที่ ปรารถนา และควรไหว้พ ระธาตุ ให้ครบทั้ง 4 ทิ ศ ซึ่ งให้อานิ สงส์ที่ ต่างกัน คื อ ทิ ศเหนื อขอให้มีปัญ ญาดุ จ
พระจัทร์ เพ็ญ ทิ ศใต้ ขอให้ได้เป็ นพระภิ ก ษุ สงฆ์ได้บวชในบวรพุทธศาสนา ทิ ศตะวันออกขอให้ได้ข้ ึ นสวรรค์ ทิ ศ
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ตะวันตกเป็ นการเคารพบูชาสู งสุ ดต่ อพระธาตุ สิ่ งที่ ไม่ควรพลาดเมื่อได้มานมัสการพระธาตุ ดอยสุ เทพแล้ว ควรมา
กราบอนุ สาวรี ยค์ รู บาศรี วิชยั นักบุญแห่ งล้านนา ที่ประดิษฐานอยูต่ รงเชิงดอยสุ เทพเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลอีกด้วย

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ข้ าวซอย อาหารเหนือที่ขน
ึ้ ชื่อของจังหวัดเชียงใหม่
นําท่านเดินทางไปยัง ดอยม่ อนแจ่ ม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ไฮไลท์ที่สุดของม่อนแจ่ มเลยก็คือที่ นี่ค่ะ จุ ด
ชมวิว ม่อนแจ่ ม ซึ่ งตั้ง อยู่บนสันเขาสู ง แต่ เดิ มเป็ นพื้นที่ ร กร้ าง และได้รับการพัฒนาเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยว บริ เวณ
รอบๆ จะเต็ มไปด้ว ยแปลงผัก และทุ่ งดอกไม้สวยๆ รวมถึ งยัง มีแคร่ ไม้ไผ่ เป็ นซุ ม้ ที่ ต้ งั อยู่ริมหน้าผา ให้เราได้ซ้ื อ
อาหารมาทาน รวมถึงชมวิวสวยๆ จากจุดนี้ ได้อีกด้วยที่นี่ยงั มีร้านขายของที่ระลึก ผักผลไม้เมืองหนาวที่ชาวบ้านนํามา
ขาย เมื่อใกล้ถึง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถข้างล่างไม่อนุ ญาตให้นาํ รถขึ้ นไป จากนั้นเดิ นขึ้ นไปประมาณ 200 เมตร ก็
จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึ่ งมีการปรั บภูมิทศั น์ใหม่ ในส่ วนของร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ของโครงการหลวงไม่มี
แล้ว แต่ มี แปลงดอกไม้เล็กๆ กระท่ อมชมวิ ว ซึ่ งเปลี่ ยนเป็ นลานชมวิ ว และร้ า นอาหารเล็ก ๆของชาวบ้า น อี ก หนึ่ ง
กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดถ้ามาจุดชมวิวม่อนแจ่มแห่ งนี้ คือการ เล่น ฟอร์ มลู ่า ม้ง หรื อรถไม้ ที่ให้ท่านนั่งและไถลลงมา
จากเนิ นด้านบน ซึ่งทางที่ไถลลงมาก็จะทําให้หวาดเสี ยวพร้อมกับเสี ยงกรี๊ ดได้ เพราะทางนั้นจะขรุ ขระ เป็ นเนิ นเป็ น
หิ นบ้าง ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะบังคับลงมาให้ถึงจุดหมาย แต่ขอบอกว่ามันส์สุดๆๆไปเลยค่า (ค่าบริ การไม่รวมในราคาทัวร์
ท่านไหนสนใจเล่นจ่ายหน้างานได้เลยค่า)
นําท่านเช็คอิน SKYWALK ม่ อนแจ่ ม ที่เที่ยวใหม่ม่อนแจ่ม ที่ตอ้ งไปเช็คอินค่ะ และรับรองว่า คนที่ชอบถ่ายรู ปต้อง
ได้รูปสวยๆ กลับไปแน่ นอน เพราะจะมี สะพานไม้ไผ่ชมวิวที่ลาดไปตามเชิ งเขา เราสามารถเดิ นชิ ลชมแปลงดอกไม้
และสตรอเบอรี่ ที่อยู่ขา้ งสะพานตลอดสองข้างทางได้เลย ถ้ามาช่ วงเช้าๆ น่ าจะได้เจอทะเลหมอกสวยๆ อีกด้วยค่ ะ
แถมยัง มี ชุด ฮัน บก ชุ ด ม้ง ให้เช่ า ถ่ ายรู ป อี ก ด้ว ย (ไม่ร วมค่ า เดิ น บนสกายวอลค์) จากนั้น นํา ท่ า นกลับ เข้า สู่ เมื อง
เชียงใหม่
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นําท่าน ช้ อปปิ้ งถนนคนเดินวัวลาย แหล่งที่ขายสิ นค้าท้องถิ่นเด็ดๆ จะมารวมกันที่นี่! สิ นค้าจากฝี มือชาวเขามากมายที่
นําลงมาจําหน่ ายด้านล่าง เช่น กระเป๋ า เครื่ องประดับ เครื่ องเงิน เครื่ องสานต่างๆ ซึ่งขายในราคาที่ ไม่แพง รวมถึงเป็ น
พื้นที่ ให้พ่อค้า แม่ คา้ สาย Handmade มารวมกันด้ว ยค่ ะ ที่ นี่ย งั เหมาะกับนักชิ ม นักกิ นทั้งหลายเพราะมีสตรี ทฟู้ ด
มากมายรออยู่ รวมถึงอาหารท้องถิ่นอีกด้วย! อย่างนี้ ตอ้ งห้ามพลาดไปเช็คอินกันได้เลยค่ า * ถนนคนเดิ นวัวลาย เปิ ด
บริ การ เฉพาะ วันเสาร์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. กรณีเดินทางตรงวันอาทิตย์ ขอปรั บเปลี่ยนโปรแกรมเป็ น ถนนคน
เดินท่ าแพแทน โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า * ถนนคนเดินท่ าแพ เป็ นถนนคนเดิ นยุคแรกๆ เลยค่ ะ และยังเป็ น
ถนนคนเดินที่ใหญ่ ที่สุดในเชี ยงใหม่อีกด้วย ตั้งอยู่แถวประตูเมืองท่ าแพ ร้ านค้าและสิ นค้าที่ ขายกันก็จะคล้ายๆ กับ
ถนนคนเดินวัวลาย แต่มีบรรยากาศที่แตกต่างกันค่ะ มีสินค้าพื้นเมือง เสื้ อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ มีโชว์ดนตรี การแสดง
เล็กๆ ตามสองข้างทางบ้าง ใครที่ มาเที่ ยวเชี ยงใหม่แล้ว ยังไม่ได้ไปเดิ นถนนคนเดิ นท่ าแพ ถือว่ามาไม่ถึงนะจะบอก
ให้! * ถนนคนเดิ น ท่ า แพ เปิ ดบริ ก าร เฉพาะ วันอาทิ ตย์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. * อิ สระช้อปปิ้ งเลื อกซื้ อสิ น ค้า
พื้นเมือง *อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย



วันที่สอง
เช้ า

นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOP INN HOTEL หรือเทียบเท่ า
(หมายเหตุ : โรงแรมไม่ มบี ริการห้ องพักแบบ 3 ท่ าน จึงแนะนาให้ ลูกค้ าท่ านที่ 3 ซื้อพักเดี่ยวเพิม่ )

วัดพระธาตุดอยคา – วัดอุโมงค์ – ถนนนิมมานเหมินทร์ – ตลาดวนัสนันท์ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินดอนเมือง
(กรุ งเทพฯ)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา (วัดหลวงพ่ อทันใจ) เป็ นวัดสําคัญในจังหวัดเชี ยงใหม่ อายุเก่ าแก่ กว่า 1,300 ปี
ตั้งอยูบ่ ริ เวณดอยคํา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่ างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิ โลเมตร วัดพระธาตุ ดอยคํามี
ความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 465 เมตร วัดพระธาตุดอย
คํามีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็ นที่ ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่ งมีอายุเก่ าแก่
กว่าห้าร้อยปี เมื่อเดินทางมาถึงวัดพระธาตุดอยคําจะสังเกตเห็นพระธาตุดอยคําตั้งอยูอ่ ย่างเด่นชัด เดิมทีพระธาตุ น้ ี เป็ น
ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อ จึงผ่านการบูรณะและเติมแต่งอยูต่ ลอดจากผูท้ ี่มีอาํ นาจในเวลานั้น
จากอาณาจักรหริ ภุญชัยโดยบุตรของพระนางจามเทวี มาถึงสมัยอาณาจักรล้านนาถือกําเนิ ดและเจริ ญรุ่ งเรื อง จากนั้น
เมื่อล้านนาเสื่ อมลงวัดพระธาตุดอยคําจึงกลายเป็ นวัดร้าง กระทัง่ มีการค้นพบวัตถุโบราณลํ้าค่ าหลายชิ้ น รวมถึงความ
เชื่อเรื่ องความศักดิ์สิ ทธิ์จากการขอพรที่เล่ากันมาเป็ นทอด ส่ งผลให้มีทุนหลัง่ ไหลเข้าไปทั้งในวัดพระธาตุ ดอยคําและ
บริ เวณเนิ นวัดที่มีชื่อเสี ยงมาจากประเพณี บูชาปู่ แสะและย่าแสะ จนปั จจุบนั มีชื่อมีประชาชนไปสักการะบูชา อย่างไม่
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ขาดสาย ที่นี่เป็ นที่ประดิษฐาน องค์หลวงพ่อทันใจ ที่ประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็ นสิ ริ
มงคลกับตัวเอง และครอบครั ว เป็ นจํานวนมาก ทุ กคนเชื่ อกันว่าที่ เรี ยกว่าหลวงพ่อทันใจเป็ นเพราะอธิ ษฐานขอพร
แล้วสิ่ งที่ขอสําเร็ จดัง่ ใจหวัง แต่แท้จริ งแล้วสาเหตุที่เรี ยกว่าหลวงพ่อทันใจเพราะเป็ นเรื่ องของการสร้ างและปลุกเสก
แบบทันใจ ในสมัยโบราณการสร้ างวัดที่ สาํ คัญทางภาคเหนื อ นิ ยมสร้ า งพระพุทธรู ป ที่ เรี ยกว่ า “ พระเจ้าทันใจ “
หมายถึงพระพุทธรู ปที่สร้างสําเร็ จภายใน 1 วัน คือพิธีจะเริ่ มตั้งแต่หลัง หกทุ่มเป็ นต้นใหม่ แล้วสร้างเสร็ จภายในก่ อน
พระอาทิตย์ตก หรื อ ก่อน 6 โมงเย็น วันรุ่ งขึ้น ถ้าสร้างไม่เสร็ จถือว่าเป็ นพระพุทธรุ ปแบบทัว่ ไป การสร้ างและทําพิธี
พุทธาภิเษกใน 1 วัน ถือว่า เป็ นเรื่ องมหัศจรรย์มาก จึ งเชื่ อกันว่าเป็ นเพราะพุทธานุ ภาพ และอนุ ภาพของเทพยดาที่
บันดาลให้พิธีกรรมสําเร็ จปราศจากอุปสรรค ดังนั้นพุทธศาสนิ กชนจึงถือว่าพระเจ้าทันใจ เป็ นพระพุทธรู ปที่ บน
ั ดาล
ความสําเร็ จ ให้กบั ผูท้ ี่อธิษฐานขอพรได้แบบทันอกทันใจ
** วิธีขอพรองค์ หลวงพ่ อทันใจ จากข้อมูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์ หลวงพ่ อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่ อทันใจ วัดพระธาตุดอยคา
เชี ยงใหม่ ได้แนะนําไว้ดงั ต่ อไปนี้ -จุ ดธูป 3 ดอก -ขอได้ 1 เรื่ อง -ขอกับเหรี ยญหรื อองค์พระที่ บา้ น -ถ้าสําเร็ จต้อง
ถวายพวงมาลัยดอกมะลิ 50 พวงขึ้นไป -บอกชื่อ -สกุล ดังๆ แล้ว สวดคาถาหลวงพ่อทันใจ **ตั้งนะโม 3จบ “โอม
นะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุ มงั จะปาคะ” อย่างไรก็ดี การขอพรกับหลวงพ่อทันใจนั้นสามารถขอได้ทุกเรื่ อง แต่ ย้ าํ ว่า
ต้อง “ขอทีละเรื่ อง” และต้องเอ่ยชื่ อนามสกุลของตนเองให้ชดั เจน และ ขอพรอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ท่านเมตตา
ช่วยเหลือในเรื่ องใด เมื่อสําเร็ จแล้วจึงขอเรื่ องใหม่ได้ และอย่าลืม เมื่อสมปรารถนาแล้วต้องมาถวายพวงมาลัยดอก
มะลิดว้ ยตนเองเท่านั้น ที่วดั พระธาตุดอยคํา!!

จากนั้นนําทุกท่านเดินทางไปยัง วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เป็ นอีกหนึ่ งวัดที่มีเอกลักษณ์ งดงามไม่เหมือนใคร ตัว
วัดตั้งอยูใ่ นตัวเมืองเชียงใหม่ ไม่ไกลจากบริ เวณตีนดอยสุ เทพ อยูบ่ ริ เวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอยู่ไม่ห่างจาก
ย่านฮิ ปของนักท่ องเที่ ยวอย่า งนิ ม มานเหมิ นทร์ มากนัก สํา หรั บ ประวัติ ของวัดอุ โมงค์ เริ่ ม ต้นขึ้ นในสมัย ของปฐม
กษัตริ ยข์ องล้านนาคื อพระเจ้ามังรายมหาราช เมื่อพระองค์ได้สร้ างเมืองเชี ยงใหม่แล้วหลังจากนั้นก็ได้สร้ างวัดขึ้ น
หลายแห่ ง ทรงทํานุ บาํ รุ งพระพุทธศาสนา และทรงนิ มนต์พระสงฆ์ลงั กาจากเมืองสุ โขทัยมาสัง่ สอนพระพุทธศาสนา
ในครั้ งนั้นพระองค์ได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้ า งวัดขึ้ นใหม่บ ริ เวณป่ าไผ่ 11 กอ เพื่อเป็ นที่ พาํ นัก ของคณะสงฆ์ลงั กา
โดยเฉพาะ และสร้างโดยยึดรู ปแบบของวัดเมืองลังกา อาทิ เจดี ย ์ ก็สร้ างเป็ นเจดี ยท์ รงลังกาเมื่อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยก็
ได้ทาํ การฉลองวัด และทรงขนานนามว่า “วัดเวฬุ กฏั ฐาราม” (วัดไผ่ 11 กอ) และทรงนิ มนต์คณะสงฆ์จากลังกาเข้าอยู่
จําพรรษาเพื่อบําเพ็ญ สมณธรรม และเผยแผ่พระพุ ทธศาสนาต่ อไป จวบจนมาถึงรั ชสมัยพระเจ้ากื อนาธรรมิกราช
พระองค์ได้บูรณะวัดเวฬุกฏั ฐารามขึ้ นใหม่ ทรงซ่ อมแซมองค์เจดี ย ์ และยังได้ทรงสร้ างอุโมงค์ถดั จากฐานพระเจดี ย ์
ด้านเหนื อขึ้น เป็ นอุโมงค์ขนาดใหญ่และสวยงาม มีทางเข้าออก 4 ช่ อง แต่ ละช่ องเดิ นติ ดต่ อกันได้ทวั่ ถึง ข้างฝาผนัง
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ด้านในอุโมงค์เจาะช่องสําหรับจุดประทีปให้เกิดความสว่างเป็ นระยะ สะดวกแก่พระเดินจงกรมและภาวนาอยูด่ า้ นใน
และในเพดานอุโมงค์ยงั มีภาพเขียนสี น้ าํ มันอีกด้วยอุโมงค์แห่ งนี้ พระเจ้ากือนาทรงสร้างขึ้นเพราะพระองค์ทรงศรั ทธา
เป็ นพิเศษในพระมหาเถระจันทร์ พระสงฆ์ชาวล้านนาผูแ้ ตกฉานในพระไตรปิ ฏกและมีปฏิภาณโต้ตอบปั ญหาธรรม
เป็ นเยีย่ ม พระมหาเถระจันทร์ ชอบจาริ กอยูต่ ามป่ าดงเพื่อหาที่สงบสงัดบําเพ็ญภาวนา ไม่มีที่อยูท่ ี่แน่ นอน เวลาต้องการ
ตัวโต้ตอบปั ญหาหรื อศึกษาข้อธรรมมักจะตามไม่ค่อยพบ พระเจ้ากื อนามีพระราชประสงค์จะให้พระเถระจันทร์ อยู่
เป็ นที่ สะดวกต่อการติดต่อและพบปะ จึงโปรดให้สร้างอุโมงค์แห่ งนี้ ข้ ึนที่ฐานพระเจดี ยใ์ หญ่ ในวัดเวฬุกฏั ฐารามเพื่อ
เป็ นที่ อยู่ข องพระมหาจัน ทร์ ต่ อมาคนจึ ง เรี ยกกัน ว่ า “วั ด อุ โ มงค์ เ ถรจัน ทร์ ” มาตั้ง แต่ บ ัด นั้น ปั จ จุ บ ัน วัด อุ โ มงค์
กลายเป็ นสถานปฏิบตั ิ ธรรม สถานที่ ที่คนมาแสวงหาความสงบ รวมถึงเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวสวยงามแปลกตาของ
เชียงใหม่ เมื่อมาเยือนที่วดั อุโมงค์จะได้พบกับความร่ มรื่ นและความเงียบสงบภายในวัด บริ เวณอุโมงค์เป็ นอาคารก่ อ
อิฐรู ปสี่ เหลี่ยมที่ภายนอกมีมอสปกคลุมเป็ นพรมสี เขียวด้วยความชื้น ยิง่ เพิ่มความสงบงามให้แก่สถานที่ .

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาทุ กท่ า นเดิ นเล่ น ชมบรรยากาศชิ วๆ ณ บ้ านข้ างวัด เป็ นคอมมูนิต้ ี มอลล์สไตล์พ้ื นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัด
อุโมงค์ โดยมีคุณบิ๊ก เป็ นผูอ้ อกแบบและเป็ นเจ้าของโครงการแห่ งนี้ จากแนวความคิ ดที่ ตอ้ งการสร้ างชุ มชนที่ มีวิถี
ชีวิต มีปฏิสมั พันธ์ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผูค้ นในสมัยก่ อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่ วยเหลือกัน
ดูแลซึ่งกันและกัน ภายใต้การออกแบบที่ อยู่อาศัยที่ รายล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่ าผสมกับความ
ร่ วมสมัยในปั จจุบนั จากสิ่ งเหล่านี้ จึงก่อให้เกิดขึ้นมาเป็ น ชุมชน บ้าน’ข้างวัด’ ภายในบริ เวณ “บ้ านข้ างวัด ” จะมีบา้ น
กึ่งไม้ก่ ึงปูนเปลือย แบบ 2 ชั้น สร้ างให้เหมือนบ้านในสมัยก่ อน ตั้งอยู่ลอ้ มรอบกัน ตกแต่ งด้วยของเก่ าดั้งเดิ ม ที่ ให้
กลิ่นอายตอนที่เรายังเด็กๆ รวมถึงต้นไม้สีเขียว ร่ มเย็น ปลูกอยูท่ วั่ โครงการ เห็นแล้วสดชื่น ^^ บ้านแต่ละหลังก็จะเปิ ด
เป็ นร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบ้าน, ร้านอาหาร, ร้ านกาแฟ, งานไม้ , Bookoo studio Showroom งานคราฟท์
และงานเซรามิก , Orn the Rose บ้านและสตูดิโอ ของหญิ งสาวที่ รักงานปั กผ้า , ห้องสมุดเก๋ ๆ เอาไว้นั่งอ่านหนังสื อ
ชิลๆ และในแต่ละเดือนที่บ้านข้ างวัด ก็จะจัดตารางเรี ยน workshop ให้ได้มีกิจกรรมสนุ กทํากันด้วย ฯลฯ อีกทั้งบ้าน
ทุกหลังหันไปทาง ลานหญ้าสี เขียว ที่ต้ งั อยูไ่ ล่เป็ นชั้นๆ เป็ นลานกิจกรรม เอาไว้จดั งานและทํากิจกรรมร่ วมกัน
นําทุกท่านเดินเล่น ถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนเส้นนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จกั เพราะเป็ นถนนชื่ อดังของเชี ยงใหม่ที่เป็ น
แหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ คาเฟ่ เก๋ ๆ และเต็มไปด้วยความคึกคักอย่างถนนนิ มมานเหมินทร์ ซอย
1 เป็ นถนนที่คงเอกลักษณ์ของผูค้ นและศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาไว้ มีร้านแกลเลอรี่ ร้ านขายของตกแต่ งบ้าน
นิ มมานเหมินทร์ ซอย 9 เป็ นถนนสายกาแฟ เต็มไปด้วยร้านกาแฟชื่อดัง เหมาะสําหรับคอกาแฟและสายชิ ลไปนั่งเล่น
สาย Cafe Hopping ต้องเลิฟที่นี่มากแน่ นอนค่ะ
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21.55 น.
23.00 น.

จากนั้น นํา ท่ า นเพลิ ด เพลิ น กับ การ แวะซื้ อ ของฝาก ร้ านวนั ส นั น ท์ เป็ นร้ า นขายของฝากที่ มี ชื่ อเสี ย งของจัง หวัด
เชียงใหม่ มีต้ งั แต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อวั่ แคบหมู นํ้าพริ กหนุ่ มขนมจี น ไปจนถึงอาหารพื้นเมืองแบบที่ คนท้องถิ่น
รับประทานเป็ นประจํา ใครที่อยากจะลองกินอาหารแบบคนท้องถิ่นลองไปเดิ นเลือกซื้ อและชิ มกันดู นอกจากนี้ ยังมี
ร้านขายของฝากสิ นค้าพื้นเมือง ให้ท่านได้เลือกซื้อกลับมาให้คนที่ ท่านรั กด้วยค่ ะ อิสระเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
จนถึงเวลาอันสมควร นําท่านสู่สนามบินเชียงใหม่
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8327
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุ งเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

กาหนดวันเดินทาง
19 – 20 กันยายน 2563
26 - 27 กันยายน 2563
10 – 11 ตุลาคม 2563
24 – 25 ตุลาคม 2563
14 – 15 พฤศจิกายน 2563
28 – 29 พฤศจิกายน 2563
12 – 13 ธันวาคม 2563
19 – 20 ธันวาคม 2563

ผู้ใหญ่
4,999
4,999
5,999
5,999
5,555
5,555
5,999
5,999

พักเดี่ยวเพิ่ม
+600
+600
+600
+600
+600
+600
+600
+600

ไซส์ กรุ๊ป
20
20
20
20
20
20
20
20

สายการบิน
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

*ค่ าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่ องเทีย่ วชาวไทยเท่ านั้น ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่ านละ 500 บาท / ตลอดการ
เดินทาง / ต่ อท่ าน ชาระที่สนามบินก่ อนออกเดินทาง
อัตราค่าบริ การนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (ท่านสามารถนําสัมภาระ ขึ้นเครื่ องได้ 7 กก.)
 ค่าภาษีสนามบิน
 ค่ารถรับ-ส่ ง นําเที่ยวตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือ เดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด
ค่ามินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
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 ค่าน้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ ท้องเครื่ อง
 ค่าทัวร์ ไม่ รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่ านละ 500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน
 กรณีที่ลูกค้ าเป็ นชาวต่ างชาติ ต้ องชาระเพิ่ม ท่ านละ 500 บาท
 กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี (Infant) ชาระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ ของผู้ใหญ่ แต่ ไม่ เก็บค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่ าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้ บริ การ
ในการจองทัวร์ กรุ ณา ชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน พร้อมส่ งสําเนาบัตรประชาชน หลังจากทําการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชาํ ระตามที่บริ ษทั กําหนด ขอ
อนุญาตตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยูโ่ ดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
การยกเลิก
** เนื่องจากราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% เมื่อจองและชําระเงิน แล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,
เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืนไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น.
หมายเหตุ
1.บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 20 ท่าน เที่ ยวบิ น ,ราคาและรายการอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝนุ่ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษ ท
ั ฯหรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5.ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การ
เข้าหรื อออกเมื องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ย วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดิ นทางแล้ว
9.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10.เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดิ นทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบิ นไม่สามารถนํามา
เลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั้น
12.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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