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

สายมู  เสริมบุญ  ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ โชคดี ร ่ารวย 
PACKAGE :  รับสนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ  

วัดพระธาตุดอยค า(หลวงพ่อทันใจ) – วัดอุโมงค์ – ร้านของฝาก – ส่งสนามบินเชียงใหม่ 
……… น. รับคณะ สนามบินเชียงใหม่  ยินดีตอ้นรับเขา้สู่ จังหวัดเชียงใหม่  
 

► สู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ   ผ่าน อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการอนุสาวรียค์รูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็น
สวสัดิมงคลแก่ชีวิตและปลอดภยัจากการเดินทาง  ครูบาศรีวิชัย  ท่านไดรั้บสมญานามว่าเป็นนักบุญแห่งลา้นนา
ไทย  เป็นที่เคารพศรัทธาของพ่ีนอ้งชาวลา้นนาและพุทธศาสนิกชนทัว่ไป น าสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประจ าปีเกิด 
ของคนที่เกิด ปีมะแม  เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่   ** ความเช่ือและวิธีการบูชาของคนที่มาไหว้พระธาตุแห่งน้ี 
**  เช่ือกนัว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความส าเร็จสมหวงัดงัปรารถนา แคลว้คลาด 
ผ่านอุปสรรคนานาไปได้ ในการสักการะพระธาตุนั้น ควรเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ 
พร้อมกล่าวค านมสัการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวงัในส่ิงที่ปรารถนา และควรไหวพ้ระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ  

 
►► สู่  วัดพระธาตุดอยค า (วัดหลวงพ่อทันใจ)  วดัส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี เป็นที่
ประดิษฐานพระเจา้ทันใจซ่ึงมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี พระธาตุน้ีเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ องค์
หลวงพ่อทนัใจ ที่ประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกบัตวัเองและครอบครัว **
วิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ  จากขอ้มูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อทันใจ  วัดพระธาตุดอย
ค า เชียงใหม่ ไดแ้นะน าไวด้งัต่อไปน้ี  -จุดธูป 3 ดอก -ขอได ้1 เร่ือง -ขอกบัเหรียญหรือองคพ์ระที่บา้น -ถา้ส าเร็จตอ้งถวาย
พวงมาลัยดอกมะลิ 50 พวงขึ้นไป -บอกช่ือ -สกุล  ดังๆ แล้ว สวดคาถาหลวงพ่อทันใจ **ตั้งนะโม 3จบ  “โอมนะโม 
พุทธายะ ยะอะสะ สุมงั จะปาคะ” การขอพรกบัหลวงพ่อทนัใจนั้นสามารถขอไดทุ้กเร่ือง ย  ้าว่า ตอ้ง “ขอทีละเร่ือง” และ
ตอ้งเอ่ยช่ือนามสกุลของตนเองให้ชดัเจนและขอพรอย่างชดัเจนว่าตอ้งการให้ท่านเมตตาช่วยเหลือในเร่ืองใด  เม่ือส าเร็จ
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แลว้จึงขอเร่ืองใหม่ได ้  และอยา่ลืม เม่ือสมปรารถนาแลว้ตอ้งมาถวายพวงมาลยัดอกมะลิดว้ยตนเองเท่านั้น ที่วดัพระธาตุ
ดอยค า!!    

 
►►► น าท่านสู่ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  วดัที่มีเอกลกัษณ์งดงามไม่เหมือนใคร สร้างขึ้นในสมัยของ
ปฐมกษตัริยข์องล้านนาคือพระเจา้มงัรายทรงขนานนามว่า “วัดเวฬุกัฏฐาราม” (วดัไผ่ 11 กอ) และทรงนิมนต์
คณะสงฆ์จากลงักาเขา้อยูจ่  าพรรษาเพื่อบ าเพ็ญสมณธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป จวบจนมาถึงรัชสมยั
พระเจา้กือนาธรรมิกราช พระองค์ไดบู้รณะวดัเวฬุกฏัฐารามขึ้นใหม่ ทรงซ่อมแซมองค์เจดีย ์และยงัไดท้รงสร้าง
อุโมงค์ถดัจากฐานพระเจดียด์า้นเหนือขึ้น เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่และสวยงาม มีทางเขา้ออก 4 ช่อง แต่ละช่องเดิน
ติดต่อกนัไดท้ัว่ถึง พระเจา้กือนามีพระราชประสงค์ให้สร้างอุโมงค์แห่งน้ีขึ้นที่ฐานพระเจดียใ์หญ่ในวดัเวฬุกฏัฐา
รามเพื่อเป็นที่อยู่ของพระมหาจนัทร์ ต่อมาคนจึงเรียกกันว่า  “วัดอุโมงค์เถรจันทร์” และกลายเป็นสถานปฏิบัติ
ธรรม สถานที่ที่คนมาแสวงหาความสงบ รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแปลกตาของเชียงใหม.่  

 

……… น. ส่ง สนามบินเชียงใหม่  ..................   

  บริการอาหารกลางวัน (ข้าวซอย...อาหารเหนือที่ขึน้ช่ือของจังหวัดเชียงใหม่) 1 ม้ือ ฟรี!! 
☻☻☻  หากมีเวลา แวะซ้ือของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากที่มีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ มีตั้งแต่อาหารยอดฮิตอยา่ง

ไส้อัว่ แคบหมู น ้าพริกหนุ่มขนมจีน ฯลฯ 
♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥     

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่ารถรับ-ส่ง น าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่ รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น คา่ท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 
      ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 กรณีท่ีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องช าระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 

 กรณีเด็กท่ีมีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่  
 ค่าทิปพนักงานขับรถขึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพ่ือใหลู้กคา้ท่านอื่นท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
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การยกเลิก 

** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออก
เดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน.  

หมายเหตุ 

1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 3 ท่าน และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ่้น ปฏิวตัิและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การ
เขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง 
ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
9.มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่านั้น 
10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 


