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ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกแิลนด์ 3วัน 2คืน 
ไหว้พระขอพรหลวงพ่อทันใจ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ 

 

วันที่แรก     รับสนามบนิเชียงใหม่ – ฮิโนกิแลนด์ - วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – เมืองเชียงใหม่ - ถนนนิมมานเหมินทร์   

......... น. ถึง สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  รถตู้ปรับอากาศรอรับ ยินดีตอ้นรับทุกท่านสู่เมืองเชียงใหม่ 
 น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอแม่แตง สู่  วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือที่เรียกกนัว่า วดับา้นเด่น เดิมช่ือ วดัหรีบุญเรือง 

เป็นวดัที่มีช่ือเสียงของ อ.แม่แตง ภายในวดัมีพ้ืนท่ีกวา้ง และมีส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่สวยงาม ลกัษณะรูปแบบ
สถาปัตยกรรมลา้นนาประยุกต ์แต่ก่อนภายในวดัมี ตน้โพธ์ิ หรือ ตน้สะหรี ขนาดต่างๆ ซ่ึงมีความหมายเป็นมงคล 
จึงได้น าช่ือมาตั้งเป็นช่ือวดั แลว้วดัยงัตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสมยัโบราณซ่ึงเรียกว่า เมืองแกน ชาวบา้นเลยเรียกช่ือ
วดัว่า “วดัเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอไชยปราการ สู่ ฮิโนกแิลนด์ (Hinoki land) อาณาจกัรไมฮ้โินกิแห่งแรกและแห่งเดียวใน

ประเทศไทย ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอไชยปราการ ทีน่ี่เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ิงเปิดเม่ือวนัท่ี 4 
ตุลาคม 2561 (แบบใหม่แกะกล่องร้อนๆ) โดยเนรมิตพ้ืนท่ีกว่า 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจ าลองแบบญี่ปุ่ นขนานแท ้
โดดเด่นดว้ยการประดบัตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยกัษแ์บบวดัอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วดัฟูชิ
มิอินาริที่เกียวโต ตลอดจนส่ิงก่อสร้างต่างๆ แต่ไฮไลทส์ าคญัอยู่ที่ปราสาทฮิโนกิ สร้างจากไมห้อมทั้งหลงั ขนาด
สูงกว่า 4 ชั้น เรียกไดว้่าอลงัการแบบสุดๆ ลอ้มรอบไปดว้ยบรรยากาศสวยๆ ของภูเขาและธรรมชาติ ยิ่งท าให้

นกัท่องเที่ยวอย่างเราเดินเพลินจนลืมเวลา แถมยงัมีมุมถ่ายรูปสวยๆ แทบจะทุกตารางพ้ืนท่ี งานน้ีเตรียมเมมโมร่ี
กลอ้งให้พร้อม บอกเลยว่าคุณจะเดินถ่ายรูปจนเบ่ือไปขา้งหน่ึงเลย ส าหรับใครที่อยากเพ่ิมความอินมากยิ่งขึ้นไป
อีก ที่น่ีเขายงัมีชุดแต่งกายประจ าชาติญี่ปุ่ น ทั้งกิโมโนและยูกาตะ เอาไวใ้ห้นกัท่องเที่ยวไดเ้ช่าอีกดว้ยนะคะ มีทั้ง
ไซส์เด็ก ไซส์ผูใ้หญ่ รวมไปจนถึงพร็อพต่างๆ แบบเสร็จสรรพ งานน้ีขอบอกว่าเช่าไดแ้บบไม่จ ากดัชัว่โมง ใส่เดิน
เล่นถ่ายรูปกนัอย่างเต็มที่ (ไม่รวมค่าเขา้ชมฮิโนกิแลนด์ ตัว๋เขา้ : ผูใ้หญ่ 80 บาท เด็กส่วนสูง 110 ซม. - 135 ซม.  

30 บาท) อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยที่ฮิโนกแิลนด์ สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอฝาง  

  น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมต้นฝาง หรือเทียบเท่า  (พกัทีฝ่างหรือตัวเมืองเชียงใหม่) 

 (หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะน าให้ลูกค้าท่านที่ 3 ซ้ือพักเดี่ยวเพิ่ม 
 

วันที่สอง     ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 – ไร่ชา 2000 – ไร่สตรอเบอร่ีบ้าน
นอแล –พระธาตุดอยสุเทพ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาวในพ้ืนท่ีต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นยอด

ดอยสลบัซับซ้อน มีความสูงประมาณ 1,400-1,900 เมตร ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขาง ซ่ึงเป็นโครงการหลวงแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชด าริ
จดัตั้ งขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค์ เพ่ือซ้ือท่ีดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหน่ึง 
จากนั้นจึงโปรดเกลา้ฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น เพื่อใชเ้ป็นสถานีวิจยัและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นผกั ไมผ้ล ไมด้อกเมืองหนาว เพ่ือเป็นตวัอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการน าพืชเหล่าน้ีมาเพาะปลูกเพ่ือสร้าง
รายได้แทนการปลูกฝ่ิน ซ่ึงต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า สถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง ดว้ยความสวยงามของดอกไมเ้มืองหนาวนานาชนิด ท าให้ต่อมาสถานีเกษตรฯ จึงไดร้ับการ
พฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเขา้มาเที่ยวชมภายในสถานีฯได้   โดยใช้รถส่วนตวัขบั
เข้าไปชมหรือใช้บริการรถรางน าเที่ยวของสถานี  (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ 50 บาท   รถคนัละ 50 บาท )โดย
ลกัษณะการขบัรถเที่ยวจะเป็นวงกลมวนกลบัมายงัจุดเดิมบริเวณหนา้ทางเขา้ ซ้ือบตัร 1 ครั้ ง จะเขา้มาชมกี่รอบก็
ได้ในวนัเดียวกัน ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพได้ตลอดทุกจุด แต่จะมีจุดท่องเที่ยวหลกัคือ  สวนสมเด็จซ่ึง
ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเขา้ ติดกันคือโรงเรือนเพาะพันธ์ุกุหลาบ และเรือนดอกไมต้ั้งอยู่ตรงขา้มสวนสมเด็จ  ถดัไป
บริเวณใจกลางสถานีฯ คือ สวน 80  สวนกุหลาบองักฤษ และสโมสรอ่างขาง ซ่ึงเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ  ไป
จบโปรแกรมที่สวนบ๊วยและโรงเรือนรวบรวมพนัธ์ุผกัซ่ึงอยู่ตรงขา้มสวนบ๊วย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชา 
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2000 เป็นที่เที่ยวยอดนิยมอีกแห่งบนดอยอ่างขาง  ที่สามารถชมไร่ชาแบบมุมสูง ถึงแมว้่าไร่ชา 2000 จะเป็นไร่ไม้
ใหญ่มากแต่ก็สวย อากาศดี  เงียบ  เป็นธรรมชาติที่น่าเที่ยวสุดๆ  ภายในไร่ชา 2000  มีชาให้ชิมและยามเช้าไร่ชา 
2000 ก็จะมีทะเลหมอกให้ชมเป็นที่ประทบัใจแก่ผูม้าเยือนจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ แปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี
หมู่บ้านนอแล บริเวณปลูกสตรอว์เบอร์รีพนัธ์ุพระราชทาน 80 ที่ใหญ่อนัดับตน้ๆ ของไทย โดยชาวบา้นจะปลูก
สตรอวเ์บอร์รีไล่ระดบัไปตามความสูงของภูเขา มองไปไดไ้กลสุดลูกหูลูกตา สวยงามมาก ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
สตรอวเ์บอร์รี อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปและเลือกซ้ือสตรอวเ์บอร์รีสดๆ ตามอธัยาศยั  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ) ส าหรับผูท่ี้จะขึ้นไป

เที่ยวสักการะวดัพระธาตุดอยสุเทพ  จะตอ้งผ่าน อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ก่อนแน่นอน และนกัท่องเที่ยวมกัจะจอด

แวะนมสัการอนุสาวรียค์รูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวสัดิมงคลแก่ชีวิต  และปลอดภยัจากการเดินทาง  ครูบาศรี
วิชยั  ท่านไดร้ับสมญานามว่าเป็นนกับุญแห่งลา้นนาไทย  ท่านเป็นผูริ้เร่ิมชักชวนชาวลา้นนาในการร่วมแรงร่วม
ใจกันสร้างถนนขึ้นไปยงัวดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในปี พ.ศ.2478 อุปกรณ์มีเพียงจอบและเสียม แต่ใช้
เวลาเพียง 5 เดือนกบั 22 วนั เท่านั้น  ตั้งแต่ท่ีท่านยงัมีลมหายใจจวบจนถึงปัจจุบนั  ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของพี่

นอ้งชาวลา้นนาและพุทธศาสนิกชนทัว่ไป  วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประจ าปีเกิด ของคนที่เกิด ปีมะแม  เป็นปูชนีย

สถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาลพระธาตุ นกัท่องเท่ียวซ่ึงเดินทางมาท่ีจงัหวดัน้ีจะตอ้งขึ้นไปนมสัการ
พระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแลว้ ถือเสมือนว่ายงัมาไม่ถึงเชียงใหม่ ผูท้ี่เดินทางมา
สักการะท่ีวดัแห่งน้ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์เมืองเชียงใหม่ไดอ้ย่างชดัเจน นกัท่องเท่ียวสามารถเดินขึ้นบนัไดนาค
ไป 300 ขั้น เพ่ือไปยงัวดั หรือใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลงดอยสุเทพได้ ระหว่างเวลา 05.30-19.30 น. ที่น่ียงัมี

ประเพณีที่ส าคญั คือ งานประเพณีเตียวขึ้นดอยเพ่ือสักการะพระธาตุดอยสุเทพจดัเป็นประจ าทุกปี โดยมีขึ้นก่อน
หนา้วนัวิสาขบูชา 1 คืน ในงานจะมีขบวนแห่น ้าส าหรับสรงพระธาตุโดยมีพระสงฆ ์สามเณร และพุทธศาสนิกชน
จากชุมชนต่างๆ มาร่วมขบวนแห่ขึ้นดอยเป็นจ านวนมาก 

** ความเช่ือและวิธีการบูชาของคนที่มาไหว้พระธาตุแห่งนี้  **  เช่ือกนัว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุ

เทพ จะมีแต่ความส าเร็จสมหวงัดังปรารถนา แคลว้คลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้ ในการสักการะพระธาตุนั้น 
ควรเตรียมขา้วตอก ดอกไม ้ธูปเทียนแลว้เดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวค านมสัการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐาน
ขอให้สมหวงัในส่ิงท่ีปรารถนา และควรไหวพ้ระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซ่ึงให้อานิสงส์ที่ต่างกนั คือ ทิศเหนือขอให้
มีปัญญาดุจพระจทัร์เพ็ญ ทิศใต ้ขอให้ไดเ้ป็นพระภิกษุสงฆไ์ดบ้วชในบวรพุทธศาสนา ทิศตะวนัออกขอให้ไดข้ึ้น

สวรรค ์ทิศตะวนัตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดเมื่อไดม้านมสัการพระธาตุดอยสุเทพ
แลว้ ควรมากราบอนุสาวรียค์รูบาศรีวิชัย นกับุญแห่งลา้นนา ท่ีประดิษฐานอยู่ตรงเชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริ
มงคลอีกดว้ย 
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น าท่าน ช้อปป้ิงถนนคนเดินวัวลาย แหล่งท่ีขายสินคา้ท้องถ่ินเด็ดๆ จะมารวมกันท่ีน่ี! สินคา้จากฝีมือชาวเขา

มากมายที่น าลงมาจ าหน่ายด้านล่าง เช่น กระเป๋า เคร่ืองประดับ เคร่ืองเงิน เคร่ืองสานต่างๆ ซ่ึงขายในราคาที่ไม่
แพง รวมถึงเป็นพ้ืนท่ีให้พ่อค้า แม่คา้สาย Handmade มารวมกันด้วยค่ะ ที่น่ียงัเหมาะกับนักชิม นักกินทั้งหลาย
เพราะมีสตรีทฟู้ดมากมายรออยู่ รวมถึงอาหารทอ้งถ่ินอีกดว้ย! อย่างน้ีตอ้งห้ามพลาดไปเช็คอินกนัไดเ้ลยค่า * ถนน

คนเดินววัลาย เปิดบริการ เฉพาะ วนัเสาร์  ตั้งแต่  17.00 – 22.00 น. กรณีเดินทางตรงวันอาทิตย์ขอปรับเปลี่ยน

โปรแกรมเป็น ถนนคนเดินท่าแพแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * ถนนคนเดินท่าแพ  เป็นถนนคนเดินยุค

แรกๆ เลยค่ะ และยงัเป็นถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเชียงใหม่อีกดว้ย ตั้งอยู่แถวประตูเมืองท่าแพ ร้านคา้และสินคา้
ท่ีขายกนัก็จะคลา้ยๆ กบัถนนคนเดินววัลาย แต่มีบรรยากาศท่ีแตกต่างกนัค่ะ มีสินคา้พ้ืนเมือง เส้ือผา้ ของท่ีระลึก
ต่างๆ มีโชว์ดนตรี การแสดงเล็กๆ ตามสองขา้งทางบา้ง ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แลว้ ยงัไม่ได้ไปเดินถนนคนเดิน
ท่าแพ ถือว่ามาไม่ถึงนะจะบอกให้! * ถนนคนเดินท่าแพ เปิดบริการ เฉพาะ วนัอาทิตย ์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. * 

อิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง *อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย   

 

  น าท่านเข้าสู่ที่พกั ASIA GROUP HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 (หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะน าให้ลูกค้าท่านที่ 3 ซ้ือพักเดี่ยวเพิ่ม 
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วันที่สาม     ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม –พระธาตุดอยค า – วดัอุโมงค์ - แวะซ้ือของฝาก ร้านวนัสนนัท์ - 
ส่งสนามบนิเชียงใหม่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงั  ดอยม่อนแจ่ม  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)   ไฮไลทท์ี่สุดของม่อนแจ่มเลยก็คือที่น่ีค่ะ 

จุดชมวิว ม่อนแจ่ม ซ่ึงตั้ งอยู่บนสันเขาสูง แต่เดิมเป็นพ้ืนท่ีรกร้าง และได้รับการพัฒนาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
บริเวณรอบๆ จะเต็มไปดว้ยแปลงผกั และทุ่งดอกไมส้วยๆ รวมถึงยงัมีแคร่ไมไ้ผ่ เป็นซุ้มท่ีตั้งอยู่ริมหนา้ผา ให้เรา
ได้ซ้ืออาหารมาทาน รวมถึงชมวิวสวยๆ จากจุดน้ีได้อีกด้วยท่ีน่ียงัมีร้านขายของท่ีระลึก ผกัผลไม้เมืองหนาวที่
ชาวบ้านน ามาขาย เม่ือใกลถึ้ง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถข้างล่างไม่อนุญาตให้น ารถขึ้นไป จากนั้นเดินขึ้นไป

ประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงมีการปรับภูมิทศัน์ใหม่ ในส่วนของร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
ของโครงการหลวงไม่มีแลว้แต่มีแปลงดอกไมเ้ล็กๆ กระท่อมชมวิวซ่ึงเปล่ียนเป็นลานชมวิวและร้านอาหารเล็กๆ
ของชาวบา้น อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดถา้มาจุดชมวิวม่อนแจ่มแห่งน้ี คือการเล่น ฟอร์มูล่ามง้ หรือรถไม ้ที่
ให้ท่านนั่งและไถลลงมาจากเนินด้านบน ซ่ึงทางท่ี
ไถลลงมาก็จะท าให้หวาดเสียวพร้อมกับเสียงกร๊ีดได ้

เพราะทางนั้นจะขรุขระ เป็นเนินเป็นหินบา้ง ซ่ึงไม่
ง่ายเลยที่จะบงัคบัลงมาให้ถึงจุดหมาย แต่ขอบอกว่า
มนัส์สุดๆไปเลยค่า (ค่าบริการไม่รวมในราคาทัวร์
ท่านไหนสนใจเล่นจ่ายหนา้งานไดเ้ลยค่า)  

 น าท่านเช็คอิน  SKYWALK  ม่อนแจ่ม ที่เที่ยวใหม่

ม่อนแจ่ม ที่ต้องไปเช็คอินค่ะ และรับรองว่า คนที่
ชอบถ่ายรูปตอ้งได้รูปสวยๆ กลบัไปแน่นอน เพราะจะมี สะพานไมไ้ผ่ชมวิวที่ลาดไปตามเชิงเขา เราสามารถเดินชิ
ลชมแปลงดอกไม ้และสตรอวเ์บอรีที่อยู่ข้างสะพานตลอดสองขา้งทางได้เลย ถา้มาช่วงเช้าๆ น่าจะได้เจอทะเล
หมอกสวยๆ อีกดว้ยค่ะ แถมยงัมีชุดฮนับก ชุดมง้ ให้เช่าถ่ายรูปอีกดว้ย (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค)์   จากนั้นน า

ท่านกลบัเขา้สู่เมืองเชียงใหม่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวซอย อาหารเหนือที่ขึน้ช่ือของจังหวัดเชียงใหม่   
น าท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยค า (วัดหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวดัส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 

ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ห่างจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วดัพระธาตุดอยค า
มีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง 465 เมตร วดัพระ
ธาตุดอยค ามีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยงัเป็นที่ ประดิษฐานพระเจา้ทนัใจซ่ึง
มีอายุเก่าแก่ กว่าห้าร้อยปี เม่ือเดินทางมาถึงวดัพระธาตุดอยค าจะสังเกตเห็นพระธาตุดอยค าตั้งอยู่อย่างเด่นชดั เดิม

ทีพระธาตุน้ีเป็นท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ตามความเช่ือ จึงผ่านการบูรณะและเติมแต่งอยู่ตลอดจากผู ้
ท่ีมีอ านาจในเวลานั้น จากอาณาจกัรหริภุญชัยโดยบุตรของพระนางจามเทวี มาถึงสมยัอาณาจกัรลา้นนาถือก าเนิด
และเจริญรุ่งเรือง จากนั้นเม่ือลา้นนาเส่ือมลงวดัพระธาตุดอยค าจึงกลายเป็นวดัร้าง กระทัง่มีการคน้พบวตัถุโบราณ

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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ล ้าค่าหลายช้ิน รวมถึงความเช่ือเร่ืองความศกัดิ์ สิทธ์ิจากการขอพรที่เล่ากันมาเป็นทอด ส่งผลให้มีทุนหลัง่ไหลเขา้
ไปทั้งในวดัพระธาตุดอยค าและบริเวณเนินวดัที่มีช่ือเสียงมาจากประเพณีบูชาปู่แสะและย่าแสะ จนปัจจุบนัมีช่ือมี
ประชาชนไปสักการะบูชา อย่างไม่ขาดสาย ที่น่ีเป็นที่ประดิษฐาน องคห์ลวงพ่อทนัใจ ท่ีประชาชนให้ความเคารพ
และมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตวัเอง และครอบครัว เป็นจ านวนมาก ทุกคนเช่ือกันว่าที่เรียกว่า
หลวงพ่อทันใจเป็นเพราะอธิษฐานขอพรแล้วส่ิงท่ีขอส าเร็จดั่งใจหวงั แต่แท้จริงแลว้สาเหตุท่ีเรียกว่าหลวงพ่อ

ทนัใจเพราะเป็นเร่ืองของการสร้างและปลุกเสกแบบทนัใจ ในสมยัโบราณการสร้างวดัที่ส าคญัทางภาคเหนือ นิยม
สร้างพระพุทธรูป ท่ีเรียกว่า “พระเจ้าทนัใจ” หมายถึงพระพุทธรูปท่ีสร้างส าเร็จภายใน 1 วนั คือพิธีจะเร่ิมตั้งแต่
หลงั หกทุ่มเป็นตน้ไป แลว้สร้างเสร็จภายในก่อนพระอาทิตยต์ก หรือ ก่อน 6 โมงเยน็ วนัรุ่งขึ้น ถา้สร้างไม่เสร็จ
ถือว่าเป็นพระพุทธรูปแบบทัว่ไป การสร้างและท าพิธีพุทธาภิเษกใน 1  วนั ถือว่าเป็นเร่ืองมหัศจรรยม์าก  จึงเช่ือ
กันว่าเป็นเพราะพุทธานุภาพ และอนุภาพของเทพยดาท่ีบันดาลให้พิธีกรรมส าเร็จปราศจากอุปสรรค ดังนั้ น

พุทธศาสนิกชนจึงถือว่าพระเจา้ทนัใจ เป็นพระพุทธรูปท่ีบนัดาลความส าเร็จ ให้กบัผูท้ี่อธิษฐานขอพรไดแ้บบทนั

อกทนัใจ ** วิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ  จากขอ้มูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อ

ทันใจ  วัดพระธาตุดอยค า เชียงใหม่ ไดแ้นะน าไวด้งัต่อไปน้ี  -จุดธูป 3 ดอก -ขอได ้1 เร่ือง -ขอกบัเหรียญหรือองค์

พระที่บ้าน -ถา้ส าเร็จตอ้งถวายพวงมาลยัดอกมะลิ 50 พวงขึ้นไป -บอกช่ือ -สกุล  ดังๆ แลว้ สวดคาถาหลวงพ่อ
ทนัใจ **ตั้งนะโม 3จบ  “โอมนะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมงั จะปาคะ” อย่างไรก็ดี การขอพรกับหลวงพ่อทนัใจ
นั้นสามารถขอไดทุ้กเร่ือง แต่ย  ้าว่า ตอ้ง “ขอทีละเร่ือง” และตอ้งเอ่ยช่ือนามสกุลของตนเองให้ชดัเจน และ ขอพร

อย่างชัดเจนว่าตอ้งการให้ท่านเมตตาช่วยเหลือในเร่ืองใด  เมื่อส าเร็จแลว้จึงขอเร่ืองใหม่ได้   และอย่าลืม เมื่อสม
ปรารถนาแลว้ตอ้งมาถวายพวงมาลยัดอกมะลิดว้ยตนเองเท่านั้น ท่ีวดัพระธาตุดอยค า!!    

 

จากนั้น น าทุกท่านเดินทางไปยงั  วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  เป็นอีกหน่ึงวดัที่มีเอกลกัษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ตวัวดั

ตั้งอยู่ในตวัเมืองเชียงใหม่ ไม่ไกลจากบริเวณตีนดอยสุเทพ อยู่บริเวณหลงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และอยู่ไม่ห่างจาก
ย่านฮิปของนกัท่องเที่ยวอย่างนิมมานเหมินทร์มากนัก ส าหรับประวตัิของวดัอุโมงค ์เร่ิมตน้ขึ้นในสมยัของปฐม
กษตัริยข์องลา้นนาคือพระเจา้มงัรายมหาราช เม่ือพระองคไ์ดส้ร้างเมืองเชียงใหม่แลว้หลงัจากนั้นก็ไดส้ร้างวดัขึ้น

หลายแห่ง ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และทรงนิมนต์พระสงฆ์ลังกาจากเมืองสุโขทัยมาส่ังสอน
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พระพุทธศาสนา ในครั้ งนั้นพระองค์ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้สร้างวดัขึ้นใหม่บริเวณป่าไผ่ 11 กอ เพื่อเป็นที่พ านกัของ
คณะสงฆ์ลงักาโดยเฉพาะ และสร้างโดยยึดรูปแบบของวดัเมืองลงักา อาทิ เจดีย ์ก็สร้างเป็นเจดียท์รงลงักาเมื่อ

สร้างเสร็จเรียบร้อยก็ไดท้ าการฉลองวดั และทรงขนานนามว่า “วัดเวฬุกัฏฐาราม” (วดัไผ่ 11 กอ) และทรงนิมนต์

คณะสงฆจ์ากลงักาเขา้อยู่จ าพรรษาเพื่อบ าเพญ็สมณธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป จวบจนมาถึงรัชสมยั
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช พระองคไ์ดบู้รณะวดัเวฬุกัฏฐารามขึ้นใหม่ ทรงซ่อมแซมองค์เจดีย ์และยงัไดท้รงสร้าง
อุโมงค์ถดัจากฐานพระเจดียด์า้นเหนือขึ้น เป็นอุโมงคข์นาดใหญ่และสวยงาม มีทางเขา้ออก 4 ช่อง แต่ละช่องเดิน
ติดต่อกันได้ทัว่ถึง ขา้งฝาผนังด้านในอุโมงค์เจาะช่องส าหรับจุดประทีปให้เกิดความสว่างเป็นระยะ สะดวกแก่
พระเดินจงกรมและภาวนาอยู่ด้านใน และในเพดานอุโมงค์ยงัมีภาพเขียนสีน ้ ามนัอีกดว้ยอุโมงค์แห่งน้ีพระเจ้ากื

อนาทรงสร้างขึ้นเพราะพระองค์ทรงศรัทธาเป็นพิเศษในพระมหาเถระจนัทร์ พระสงฆ์ชาวลา้นนาผูแ้ตกฉานใน
พระไตรปิฏกและมีปฏิภาณโตต้อบปัญหาธรรมเป็นเยี่ยม พระมหาเถระจนัทร์ชอบจาริกอยู่ตามป่าดงเพื่อหาท่ีสงบ
สงดับ าเพ็ญภาวนา ไม่มีที่อยู่ที่แน่นอน เวลาตอ้งการตวัโตต้อบปัญหาหรือศึกษาขอ้ธรรมมกัจะตามไม่ค่อยพบ 
พระเจา้กือนามีพระราชประสงคจ์ะให้พระเถระจนัทร์อยู่เป็นที่ สะดวกต่อการติดต่อและพบปะ จึงโปรดให้สร้าง
อุโมงค์แห่งน้ีขึ้นท่ีฐานพระเจดียใ์หญ่ในวดัเวฬุกัฏฐารามเพ่ือเป็นท่ีอยู่ของพระมหาจนัทร์ ต่อมาคนจึงเรียกกัน

ว่า “วัดอุโมงค์เถรจันทร์” มาตั้งแต่บดันั้นปัจจุบนั วดัอุโมงคก์ลายเป็นสถานปฏิบตัิธรรม สถานที่ท่ีคนมาแสวงหา
ความสงบ รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแปลกตาของเชียงใหม่ เมื่อมาเยือนที่วดัอุโมงคจ์ะไดพ้บกบัความ
ร่มร่ืนและความเงียบสงบภายในวดั บริเวณอุโมงคเ์ป็นอาคารก่ออิฐรูปส่ีเหล่ียมท่ีภายนอกมีมอสปกคลุมเป็นพรม

สีเขียวดว้ยความช้ืน ยิ่งเพ่ิมความสงบงามให้แก่สถานท่ี 

 

จากนั้น น าท่านเพลิดเพลินกบัการ แวะซ้ือของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากที่มีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ มี

ตั้ งแต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อั่ว แคบหมู น ้ าพริกหนุ่ม ขนมจีน ไปจนถึงอาหารพ้ืนเมืองแบบท่ีคนท้องถ่ิน
รับประทานเป็นประจ า ใครท่ีอยากจะลองกินอาหารแบบคนทอ้งถ่ินลองไปเดินเลือกซ้ือและชิมกนัดู นอกจากน้ียงั
มีร้านขายของฝากสินคา้พ้ืนเมือง ให้ท่านได้เลือกซ้ือกลบัมาให้คนท่ีท่านรักด้วยค่ะ  อิสระเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั จนถึงเวลาอนัสมควร  น าท่านสู่ สนามบินเชียงใหม่ 

……… น. ส่ง สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  ..................  
*********************************************** 
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อัตราค่าบริการ 

ราคาน้ีสามารถใช้เดินทางได้ถงึวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่าน้ัน  
กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว โปรดสอบถามราคาอีกคร้ัง 

 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวัแทนบริษทั  
(มคัคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานที่) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั. 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่ารถรับ-ส่ง น าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ (สามารถช าระเงินหน้างานไดเ้ลยค่ะ)  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิ

บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
กรณีที่ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งช าระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 

 กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผูใ้หญ่  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามที่บริษทัก าหนด 
ขออนุญาตตดัท่ีนั่งเพื่อให้ลูกคา้ท่านอื่นท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมัติ  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไข
และขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลิก 

จ านวนผู้เดินทาง ราคาท่านละ พักเด่ียวเพิ่ม หมายเหตุ 

9 ท่าน 4,399 +2,000 

ไม่มีไกด์น าเทีย่ว 

8 ท่าน 4,699 +2,000 

7 ท่าน 4,899 +2,000 

6 ท่าน 4,999 +2,000 

5 ท่าน 5,399 +2,000 
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** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่าน
ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน.  

หมายเหตุ 
1.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทก าหนด ราคาและรายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 

5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่
ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ
ค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเที่ยวเอง 

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของ
บริษทัก ากบัเท่านั้น 

10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไว้
แลว้ทั้งหมด 


