แอ่วเหนือ จ้ าววว . . .

เชียงราย เชียงใหม่

วัดร่ องขุ่น วัดร่ องเสื อเต้ น พระตาหนักดอยตุง
พระธาตุดอยสุ เทพ ครูบาศรีวชิ ัย พระธาตุดอยคา ขอพร“หลวงพ่อทันใจ”
** เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP ระดับไฮคลาส : สั มผัสความสะดวกสบายกับรถบัสสมรรถนะสู ง ใหม่ ล่าสุ ดจากยุโรป
หรู หรามีระดับ ตัวรถถูกออกแบบพิเศษแข็งแรงมีระบบความปลอดภัยด้ วยเทคโนโลยีมาตรฐานยุโรป เบาะนั่งเป็ นเก้าอีน้ วด
รองรับสรีระร่ างกายได้ดี มีที่ชาร์ ท USB ทุกที่นั่ง.
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กาหนดการเดินทาง
วันแรก
18.00 น.
19.00 น.

จุดนัดพบ ณ BIG C ลาดพร้ าว
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ณ BIG C ลาดพร้ าว มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกใน
การเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชม.) ให้ท่านได้พกั ผ่อนบนรถ
ตามอัธยาศัย zZzZzZzZ

วันที่สอง

จังหวัดเชียงราย – วัดร่ องขุ่น – วัดร่ องเสื อเต้น – ดอยตุง พระตาหนักดอยตุง – เมืองเชียงราย – เชียงรายไนท์บาซ่ าร์

......... น.

ถึง จังหวัดเชียงราย (คาเมือง: เจียงฮาย) จังหวัดที่ต้ งั อยู่ทางทิศเหนื อสุ ดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
พม่ าและประเทศลาว ทางตอนเหนื อและตะวันออก ท าเลที่ ต้ งั อยู่บ ริ เวณรอยต่ อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศ
ไทย พม่า และลาว หรื อรู ้จกั กันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคา มี "คาเมือง" เป็ นภาษาท้องถิ่น มี เอกลักษณ์
เฉพาะตัวทั้งด้านศิลปะ ประเพณี วฒั นธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ในรู ปแบบล้านนา ไทใหญ่ ไทเขิน และ
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เช้ า

ไทลื้อจากสิ บสองปั นนาผสมผสานกัน ในอดีตเคยเป็ นแหล่งผลิตและขนส่ ง ฝิ่ นที่สาคัญของโลก ปั จจุบนั จังหวัด
เชียงรายเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของประเทศไทย.
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
☞ สู่ วัดร่ องขุ่น Wat Rong Khun วัดพุทธตั้งอยู่ในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย
อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปั จจุบนั วัดร่ องขุ่นถอดแบบมาจากวัดมิ่ งเมื อง จังหวัดน่ าน
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 18.05 น. เกิ ดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 มี ศูนย์กลางอยู่ที่อาเภอแม่ล าว จังหวัด
เชียงรายและแผ่นดินไหวตามหลายครั้ง สร้างความเสี ยหายให้กบั วัดร่ องขุ่นเป็ นอย่างมาก เช่น ผนังโบสถ์ปูนกระเทาะ
ออก กระเบื้องหลุด ยอดพระธาตุหัก ภาพเขียนเสี ยหายหมด ทาให้ตอ้ งปิ ดวัดเพื่อซ่ อมแซมตั้งแต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม ปี
เดี ย ว กั น อ าจ ารย์ เฉ ลิ ม ชั ย โ ฆ ษิ ต พิ พั ฒ น์ ไ ด้ รั บ แ ร งบั น ด าล ใจ ใน ก าร ส ร้ างวั ด ม าจ าก 3 สิ่ ง คื อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ สร้างงานพุ ทธศิล ป์ ถวายเป็ นงานศิล ปะประจารัชกาลพระองค์ท่าน สี ขาว : พระ
บริ สุทธิคุณของพระพุทธเจ้า สะพาน : การเดินข้ามจากวัฏสงสารสู่ พุทธภูมิ เขี้ยว หรื อ ปากพญามาร : กิเลสในใจ
สันของสะพาน : มี อสู รอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16 กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุ เมรุ
ดอกบัวทิ พ ย์ : มี 4 ดอกใหญ่ ตรงทางขึ้ นด้านข้างอุ โบสถแทนซุ้ม พระอริ ยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.

☞ สู่ วัดร่ องเสื อเต้ น Wat Rong Sue Ten (Blue Temple) ตั้งอยูห่ มู่บา้ นร่ องเสื อเต้น ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย อยู่
ริ มแม่น้ ากก ในอดีตสถานที่แห่ งนี้ เคยเป็ นที่ต้ งั ของวัดร้าง เมื่อ 80-100 ปี ก่อน คนเฒ่าคนแก่เล่าว่า ในสมัยนั้นยังไม่มี
บ้านเรื อนและผูค้ นอาศัยอยู่มากนัก สัตว์ป่าจึงมีจานวนมากโดยเฉพาะเสื อ ชาวบ้านเห็นเสื อกระโดดข้ามร่ องน้ าไปมา
จึงเรี ยกบริ เวณนี้ ว่า “ร่ องเสื อเต้น” เรี ยกหมู่บา้ นใกล้เคียงบริ เวณนี้ ว่า “บ้านร่ องเสื อเต้น” และ วัดร่ องเสื อเต้นถูกสร้าง
ขึ้นเนื่องจากชาวบ้านร่ องเสื อเต้นไม่มีที่ทาบุญในหมู่บา้ น ต่อมาจึงได้ร่วมกันบูรณะวัดร้างแห่งนี้ ความโดดเด่นของวัด
ร่ องเสื อเต้นที่เห็นได้ชดั คือ วิหารวัดร่ องเสื อเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปิ นพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบ
แก้ว หรื อ สล่านก ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ วิหารวัดร่ องเสื อเต้น สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2548
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โดยมีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเสร็ จเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2559 ร่ วมใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็ จถึง 11 ปี
ภายในวิหารเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรี โลกนาถ สี ขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สู ง 6.5 เมตร โดย
มีพระรอดลาพูน จานวน 88,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทองหลายสิ่ งถูกฝั งอยู่ใต้พระพุทธรู ปองค์น้ ี รวมทั้งบริ เวณ
พระเศียรก็ได้บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ด้านหลังของวิหารประดิษฐานพระพุทธรู ปปางห้ามญาติสีขาวขนาดใหญ่ มี
"พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีหา้ พระองค์" ความสูง 20 เมตร.

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
☞ สู่ พระตาหนักดอยตุง (DOI TUNG) ตั้งอยู่ที่อาเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน
ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. ส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง ดาเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
2530 เมื่อสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุ 88 พรรษา มีพระราชดาริ จะสร้างบ้านที่ดอยตุง และ
รับสั่งว่าจะปลูกป่ าบนดอยสู งจึงกาเนิ ดเป็ น โครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น มี หอพระราชประวัติ ซึ่ งตั้งอยู่ดา้ นหน้าสุ ด
ของพระตาหนัก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ภายในแบ่งเป็ นห้องต่างๆ แปดห้อง มี สวน
แม่ ฟ้ าหลวง เป็ นสวนดอกไม้เมืองหนาว ในหุ บเขา สร้างขึ้นเมื่ อปี พ.ศ. 2535 เดิมมีพ้ืนที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้
หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ซ้ ากันตลอดสามฤดูและสวนปาล์มในพื้นที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพ้นื ที่ท้ งั สิ้ น 25
ไร่ อาคารพระตาหนักดอยตุง สถาปัตยกรรมล้านนา บ้านแบบพื้นเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี 2 ชั้น
☞ สู่ พระธาตุ ด อยตุ ง พระธาตุศักดิ์ สิ ทธิ์ประจาปี กุน พระบรมธาตุดอยตุง เป็ นปู ชนี ยสถานที่ ส าคัญที่ สุ ดของ
เชียงราย ประดิษฐานอยู่บนยอดดอยตุง สู งจากระดับ น้ าทะเล ประมาณ 2000 เมตร พระธาตุดอยตุง เป็ นเจดียส์ ี ทอง
ขนาดเล็กสององค์ สู งประมาณ 5 ม. บนฐานสี่ เหลี่ยมย่อมุม มีซุ้มจระนาสี่ ทิศ องค์ระฆังและปลียอดมีขนาดเล็ก เดิม
สถานที่ต้ งั พระบรมธาตุดอยตุง มีชื่อว่า ดอยดินแดง อยูบ่ น เขาสามเส้น ของพวกลาวจก ต่อมาสมัยพระเจ้าอุชุตะราช
รั ช กาลที่ 3 ผู ้ค รองนครโยนก ได้น าพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ใ นส่ ว นของพระรากขวัญ เบื้ อ งซ้ า ย (ไหปลาร้ า ) ของ
พระพุทธเจ้ามาถวายซึ่งตรงตามคาทานายของพระพุทธองค์ ว่าที่ดอยดินแดงแห่ งนี้ ต่อไปจะเป็ นที่ประดิษฐาน พระ
มหาสถูปบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุในภายภาคหน้า พระเจ้าอุชุตะราช พระราชทานทองคาจานวนแสนกษาปณ์ ให้
เป็ นค่าที่ดินบริ เวณดอยดินแดงแก่พวกลาวจก แล้วทรงสร้างพระสถูปขึ้น โดยนาธง ตะขาบยาว 3000 วา ไปปักไว้บน
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ดอยมื่อหางธงปลิวไปไกลเพียงใด้ ให้กาหนดเป็ นฐานพระสถูปเพียงนั้น รอยปักตุง เป็ นรอยแยกบนพื้น ยาวประมาณ
1 ฟุต อยู่ดา้ นหน้าพระธาตุ เชื่ อกันว่า เป็ นรอยแยกที่ใช้ปักฐานตุง บูชาพระธาตุ เมื่อ 1,000 ปี ก่อน ดอยดินแดงจึงได้
ชื่อใหม่วา่ ดอยตุง (คาว่า ตุง แปลว่า ธง) เมื่อสร้างพระสถูปเสร็จก็ได้นา พระบรมสารี ริกธาตุดงั กล่าวบรรจุบรรจุไว้ให้
คนสักการะบูชา ต่อมาสมัยพระเจ้าเม็งรายมหาราช ได้รับพระบรมสารี ริกธาตุจากพระมหาวชิระโพธิ เถระ จึงโปรด
เกล้า ฯ ให้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุข้ นึ อีกองค์หนึ่ง เหมือนกับพระสถูปองค์เดิมทุกประการตั้งคู่กนั ดัง
ปรากฏอยูจ่ นถึงทุกวันนี้. จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตวั เมืองเชียงราย *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
➢➢➢

เชียงรายไนท์บาร์ ซาร์ CHIANG RAI NIGHT BAZAAR ตลาดนัดยามค่าคืน อยู่กลางตัวเมืองเชียงราย ติดกับสถานี
ขนส่ งแห่ งที่ 1 หรื อลานกลางเวียง ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน จาหน่ายของที่ระลึกฝี มือชาวเขาและคนพื้นบ้านทั้งเสื้ อผ้า
เครื่ องประดับ กระเป๋ าแบบของชาวเขา ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง ผ้าม่าน ผ้าลายปั กที่ชาวเขานามาจาหน่ายในราคาที่ไม่แพง
นัก มีตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้ ลานเบียร์ ร้านอาหาร ฯลฯ
 นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั INN COME HOTEL CHIANG RAI หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม
เช้ า

เชียงราย – เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุ เทพ – อนุสาวรีย์ครู บาศรีวิชัย – ถนนนิมมานเหมินทร์
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร

เที่ยง

☞ สู่ เชียงใหม่ (คาเมือง: เจียงใหม่ ) เชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว
1.76 ล้านคน มากเป็ นอันดับ 5 ของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐชาน ประเทศพม่า จังหวัดเชียงใหม่
จัดเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่สองของประเทศไทยรองจากกรุ งเทพมหานคร เชี ยงใหม่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน เคย
เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี "คาเมือง" เป็ นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณี
วัฒนธรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวจานวนมาก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
☞ สู่ วัดพระธาตุดอยสุ เทพ WAT PHRA THAT DOI SUTHEP ผ่าน อนุสาวรีย์ครู บาศรีวิชัย นมัสการอนุสาวรี ย ์
ครู บาศรี วิชยั เพื่อความเป็ นสวัสดิมงคลแก่ชีวิตและปลอดภัยจากการเดินทาง ครู บาศรี วิชยั ท่านได้รับสมญานามว่า
เป็ นนักบุญแห่ งล้านนาไทย ผูร้ ิ เริ่ มชักชวนชาวล้านนาสร้ างถนนขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร ในปี
พ.ศ.2478 อุปกรณ์ มีเพียงจอบและเสี ยม แต่ใช้เวลาเพียง 5 เดือนกับ 22 วัน เท่านั้น ตั้งแต่ที่ท่านยังมี ลมหายใจจวบ
จนถึงปั จจุบนั ท่ านเป็ นที่ เคารพศรั ท ธาของพี่น้องชาวล้านนาและพุ ทธศาสนิ กชนทัว่ ไป. วัดพระธาตุดอยสุ เทพ
ประจาปี เกิด ของคนที่เกิด ปี มะแม เป็ นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นับตั้งแต่ โบราณกาลพระธาตุ เดิมภูเขาแห่งนี้เป็ น
ที่อยู่ของฤาษีนามว่า "สุ เทวะ" ซึ่งตรงกับคาว่าสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัย
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจาก
เมื องศรี สั ชนาลัย ตามตานานเล่าว่า พระเจ้ากื อนาธรรมิ กราชทรงแยกพระบรมสารี ริก ธาตุไว้เป็ นสองส่ วน โดย
อัญ เชิ ญ องค์ ห นึ่ งบรรจุ ไ ว้ที่ พ ระธาตุ ว ดั สวนดอก ส่ ว นอี ก องค์ ห นึ่ งได้อัญ เชิ ญ ขึ้ น บนหลังช้า งมงคล โดยพระ
เจ้ากือนาธรรมิกราชทรงตั้งจิตอธิ ษฐานเสี่ ยงทายว่าหากช้างเชื อกนั้น หยุดลงตรงที่ใดก็จะให้สร้างพระธาตุข้ ึน ณ ที่
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แห่ งนั้น ซึ่ งช้างเชื อกดังกล่าวได้มาหยุดลงตรงยอดดอยสุ เทพแห่ งนี้ โดยทาทักษิณาวรรตสามรอบก่อนที่ จะล้มลง
(ตาย) ดัง นั้ น พระเจ้า กื อ นาธรรมิ ก ราชจึ ง ทรงรั บ สั่ ง ให้ ส ร้ า งพระบรมธาตุ อัน เป็ นที่ ประดิ ษ ฐานองค์พ ระบรม
สารี ริกธาตุ ณ ยอดดอยสุ เทพ อยู่คู่ ฟ้าคู่ดินเชียงใหม่มานับแต่น้ นั ที่วดั แห่ งนี้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองเชี ยงใหม่
ได้อย่างชัดเจน สามารถเดิ นขึ้นบันไดนาคไป 300 ขั้น เพื่ อไปยังวัด หรื อใช้บ ริ ก ารรถกระเช้าขึ้น-ลงดอยสุ เทพได้
ระหว่างเวลา 05.30-19.30 น.
** ความเชื่ อและวิธีการบูชาของคนที่มาไหว้ พระธาตุแห่ งนี้ ** เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุ เทพ จะ
มีแต่ความสาเร็ จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ผ่านอุป สรรคนานาไปได้ ในการสักการะพระธาตุน้ นั ควรเตรี ยม
ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคานมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิ ษฐานขอให้สมหวัง
ในสิ่ งที่ ป รารถนา และควรไหว้พ ระธาตุ ให้ค รบทั้ง 4 ทิศ ซึ่ งให้อานิ สงส์ ที่ ต่างกัน คือ ทิ ศเหนื อขอให้มีปั ญญาดุ จ
พระจันทร์ เพ็ญ ทิศใต้ ขอให้ได้เป็ นพระภิกษุ สงฆ์ได้บวชในบวรพุทธศาสนา ทิศตะวันออกขอให้ได้ข้ ึนสวรรค์ ทิศ
ตะวันตกเป็ นการเคารพบูชาสู งสุ ดต่อพระธาตุ สิ่ งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มานมัสการพระธาตุดอยสุ เทพแล้ว ควรมา
กราบอนุสาวรี ยค์ รู บาศรี วิชยั นักบุญแห่งล้านนา ที่ประดิษฐานอยูต่ รงเชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลอีกด้วย
☞ นาทุกท่านเดินเล่น ถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนเส้นนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จกั เพราะเป็ นถนนชื่ อดังของเชี ยงใหม่ที่
เป็ นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ คาเฟ่ เก๋ ๆ และเต็มไปด้วยความคึกคักอย่างถนนนิ มมานเหมินทร์
ซอย 1 เป็ นถนนที่คงเอกลักษณ์ของผูค้ นและศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาไว้ มีร้านแกลเลอรี่ ร้านขายของตกแต่ง
บ้าน นิ มมานเหมินทร์ ซอย 9 เป็ นถนนสายกาแฟ เต็มไปด้วยร้านกาแฟชื่อดัง เหมาะสาหรับคอกาแฟและสายชิลไป
นัง่ เล่น สาย Cafe Hopping ต้องเลิฟที่นี่มากแน่นอนค่ะ *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั TARIN HOTEL CHIANG MAI หรื อเทียบเท่ า
วันที่สี่

เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคา – ช้ อปปิ้ งของฝาก – กรุงเทพฯ BIG C ลาดพร้ าว

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
☞ สู่ วัดพระธาตุดอยคา WAT PHRA THAT DOI KHAM (วัดหลวงพ่อทันใจ) วัดสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุ
เก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริ เวณดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สู งจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 465 เมตร
วัดพระธาตุดอยคามีลานชมวิวที่สามารถมองเห็ นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชี ยงใหม่ และยังเป็ นที่ ประดิ ษฐานพระเจ้า
ทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่ กว่าห้าร้อยปี เดิมทีพระธาตุน้ ีเป็ นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อ จึงผ่านการ
บูรณะและเติมแต่งอยู่ตลอดจากผูท้ ี่มีอานาจในเวลานั้น จากอาณาจักรหริ ภุญชัยโดยบุตรของพระนางจามเทวี มาถึง
สมัยอาณาจักรล้านนาถือกาเนิ ดและเจริ ญรุ่ งเรื อง จากนั้นเมื่อล้านนาเสื่ อมลงวัดพระธาตุดอยคาจึงกลายเป็ นวัดร้าง
กระทัง่ มีการค้นพบวัตถุโบราณล้ าค่าหลายชิ้น รวมถึงความเชื่อเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์จากการขอพรที่เล่ากันมาเป็ น ทอด
และบริ เวณเนินวัดที่มีชื่อเสี ยงมาจากประเพณีบูชาปู่ แสะและย่าแสะ จนปัจจุบนั มีชื่อมีประชาชนไปสักการะบูชา อย่าง
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ไม่ขาดสายและที่นี่เป็ นที่ประดิษฐาน องค์หลวงพ่อทันใจ ที่ประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อ
เป็ นสิ ริมงคลกับตัวเองและครอบครัวเป็ นจานวนมาก
** วิธีขอพรองค์ หลวงพ่ อทันใจ จากข้อมูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์ หลวงพ่ อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่ อทันใจ วัดพระธาตุดอยคา
เชี ยงใหม่ ได้แนะนาไว้ดังต่อไปนี้ -จุดธู ป 3 ดอก -ขอได้ 1 เรื่ อง -ขอกับเหรี ยญหรื อองค์พระที่บ้าน -ถ้าสาเร็ จต้อง
ถวายพวงมาลัยดอกมะลิ 50 พวงขึ้นไป -บอกชื่อ -สกุล ดังๆ แล้ว สวดคาถาหลวงพ่อทันใจ **ตั้งนะโม 3จบ “โอม
นะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุ มงั จะปาคะ” อย่ างไรก็ดี การขอพรกับหลวงพ่อทันใจนั้นสามารถขอได้ทุกเรื่ อง แต่ย้ าว่า
ต้อง “ขอทีละเรื่ อง” และต้องเอ่ยชื่อนามสกุลของตนเองให้ชดั เจน และ ขอพรอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ท่านเมตตา
ช่วยเหลือในเรื่ องใด เมื่อสาเร็ จแล้วจึงขอเรื่ องใหม่ได้ และอย่าลืม เมื่อสมปรารถนาแล้วต้องมาถวายพวงมาลัยดอก
มะลิดว้ ยตนเองเท่านั้น ที่วดั พระธาตุดอยคา!!

กลางวัน
......... น.

23.00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชม.) ให้ท่านได้พกั ผ่อนบนรถ ชมวิว
สองข้างทาง
 อิสระอาหารเย็น ระหว่ างทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ BIG C ลาดพร้ าว โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

หมายเหตุ : รายการทัวร์ทอ
่ งเทีย
่ วสามารถเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์
,หั วหน ้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)เป็ นผู ้บริห ารเวลาปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ นสาคัญ.

CEI2020 แอ่วเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน By Bus

หน้า 7

โรงแรม

วันเดินทาง

INN COME HOTEL CHIANG RAI

21 - 24 ตุลาคม 2563

+ TARIN HOTEL CHIANG MAI

(วันปิ ยะ)

INN COME HOTEL CHIANG RAI

22 - 25 ตุลาคม 2563

+ TARIN HOTEL CHIANG MAI
INN COME HOTEL CHIANG RAI

+ TARIN HOTEL CHIANG MAI
INN COME HOTEL CHIANG RAI

+ TARIN HOTEL CHIANG MAI
INN COME HOTEL CHIANG RAI

(วันปิ ยะ)

4 - 7 ธันวาคม 2563
(วันพ่อ)

9 - 12 ธันวาคม 2563
(วันรัฐธรรมนูญ)

30 ธค. - 2 มค. 2564

+ TARIN HOTEL CHIANG MAI

NEW YEAR (วันปี ใหม่)

INN COME HOTEL CHIANG RAI

31 ธค. - 3 มค. 2564

+ TARIN HOTEL CHIANG MAI

NEW YEAR (วันปี ใหม่)

ประเภท

จานวน
คน

ราคา

STANDARD ROOM

30

4,555

STANDARD ROOM

30

4,999

STANDARD ROOM

30

4,999

STANDARD ROOM

30

4,999

STANDARD ROOM

30

5,999

STANDARD ROOM

30

5,999

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่ องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ท่านละ 500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชาระได้ทเี่ จ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง *
อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่ารถบัสปรับอากาศไป-กลับ และนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ นอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าทัวร์ ไม่ รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่ านละ 500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน
 กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี (Infant) ชาระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ ของผู้ใหญ่ แต่ ไม่ เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขนึ้ อยู่กับความพึงพอใจของท่ าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองทัวร์กรุ ณา ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน หลังจากทาการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชาระตามที่บริ ษทั กาหนด ขอ
อนุญาตตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยูโ่ ดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
การยกเลิก
** เนื่องจากราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงิน
มัดจาคืนไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้น **
หมายเหตุ
1.บริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดิน ทางน้อ ยกว่า 25 ท่าน ราคาและรายการอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝนุ่ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5.ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการ
เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
10.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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