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PACKAGE แอ่วเหนือ ...

หลวงพ่อทันใจ

ให้ พร ... โวย โวย จ้าวววว ...
สายมู เสริมบุญ ไหว้ พระธาตุดอยสุ เทพ โชคดี ร่ารวย
PACKAGE : รับสนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุ เทพ
วัดพระธาตุดอยคา(หลวงพ่อทันใจ) – วัดอุโมงค์ – ร้ านของฝาก – ส่ งสนามบินเชียงใหม่
……… น. รับคณะ สนามบินเชียงใหม่ ยินดีตอ้ นรับเข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่
► สู่ วัดพระธาตุด อยสุ เทพ ผ่าน อนุ ส าวรี ย์ครู บาศรี วิชั ย แวะนมัส การอนุ สาวรี ยค์ รู บ าศรี วิชัยเพื่ อความเป็ น
สวัสดิมงคลแก่ชีวิตและปลอดภัยจากการเดินทาง ครู บาศรี วิชยั ท่านได้รับสมญานามว่าเป็ นนักบุญแห่ งล้านนา
ไทย เป็ นที่เคารพศรัทธาของพี่นอ้ งชาวล้านนาและพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป นาสู่ วัดพระธาตุดอยสุ เทพ ประจาปี เกิด
ของคนที่เกิด ปี มะแม เป็ นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ ** ความเชื่ อและวิธีการบูชาของคนที่มาไหว้ พระธาตุแห่ งนี้
** เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิ ษฐานขอพรพระธาตุดอยสุ เทพ จะมีแต่ความสาเร็ จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด
ผ่านอุป สรรคนานาไปได้ ในการสักการะพระธาตุน้ ัน ควรเตรี ยมข้าวตอก ดอกไม้ ธู ป เที ยนแล้วเดิ นเวียนขวา 3 รอบ
พร้อมกล่าวคานมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่ งที่ปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ

►► สู่ วัดพระธาตุดอยคา (วัดหลวงพ่ อทันใจ) วัดสาคัญในจังหวัดเชี ยงใหม่ อายุเก่ าแก่กว่า 1,300 ปี เป็ นที่
ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่ งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี พระธาตุน้ ี เป็ นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า องค์
หลวงพ่อทันใจ ที่ประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็ นสิ ริมงคลกับตัวเองและครอบครัว **
วิธีขอพรองค์ หลวงพ่ อทันใจ จากข้อมูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์ หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอย
คา เชียงใหม่ ได้แนะนาไว้ดงั ต่อไปนี้ -จุดธูป 3 ดอก -ขอได้ 1 เรื่ อง -ขอกับเหรี ยญหรื อองค์พระที่บา้ น -ถ้าสาเร็ จต้องถวาย
พวงมาลัยดอกมะลิ 50 พวงขึ้นไป -บอกชื่ อ -สกุล ดังๆ แล้ว สวดคาถาหลวงพ่อทันใจ **ตั้งนะโม 3จบ “โอมนะโม
พุทธายะ ยะอะสะ สุ มงั จะปาคะ” การขอพรกับหลวงพ่อทันใจนั้นสามารถขอได้ทุกเรื่ อง ย้าว่า ต้อง “ขอทีละเรื่ อง” และ
ต้องเอ่ยชื่อนามสกุลของตนเองให้ชดั เจนและขอพรอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ท่านเมตตาช่วยเหลือในเรื่ องใด เมื่อสาเร็ จ
แล้วจึงขอเรื่ องใหม่ได้ และอย่าลืม เมื่อสมปรารถนาแล้วต้องมาถวายพวงมาลัยดอกมะลิดว้ ยตนเองเท่านั้น ที่วดั พระธาตุ
ดอยคา!!
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►►► นาท่านสู่ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) วัดที่มีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใคร สร้างขึ้นในสมัยของ
ปฐมกษัตริ ยข์ องล้านนาคือพระเจ้ามังรายทรงขนานนามว่า “วัดเวฬุ กัฏฐาราม” (วัดไผ่ 11 กอ) และทรงนิ มนต์
คณะสงฆ์จากลังกาเข้าอยู่จาพรรษาเพื่อบาเพ็ญสมณธรรม และเผยแผ่พระพุ ทธศาสนาต่อไป จวบจนมาถึงรัชสมัย
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช พระองค์ได้บูรณะวัดเวฬุกฏั ฐารามขึ้นใหม่ ทรงซ่ อมแซมองค์เจดีย ์ และยังได้ทรงสร้าง
อุโมงค์ถดั จากฐานพระเจดียด์ า้ นเหนื อขึ้น เป็ นอุโมงค์ขนาดใหญ่และสวยงาม มีทางเข้าออก 4 ช่อง แต่ละช่องเดิน
ติดต่อกันได้ทวั่ ถึง พระเจ้ากือนามีพระราชประสงค์ให้สร้างอุโมงค์แห่ งนี้ ข้ ึนที่ฐานพระเจดียใ์ หญ่ในวัดเวฬุกฏั ฐา
รามเพื่อเป็ นที่อยู่ของพระมหาจันทร์ ต่อมาคนจึงเรี ยกกันว่า “วัดอุโมงค์ เถรจันทร์ ” และกลายเป็ นสถานปฏิบัติ
ธรรม สถานที่ที่คนมาแสวงหาความสงบ รวมถึงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแปลกตาของเชียงใหม่.
……… น. ส่ง สนามบินเชียงใหม่ ..................
 บริการอาหารกลางวัน (ข้ าวซอย...อาหารเหนือที่ขน
ึ้ ชื่ อของจังหวัดเชียงใหม่ ) 1 มื้อ ฟรี!!
☻☻☻ หากมีเวลา แวะซื้อของฝาก ร้ านวนัสนันท์ เป็ นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดเชียงใหม่ มีต้ งั แต่อาหารยอดฮิตอย่าง
ไส้อวั่ แคบหมู น้ าพริ กหนุ่มขนมจีน ฯลฯ
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

อัตราค่าบริ การนี้รวม
 ค่ารถรับ-ส่ง นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด
ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 กรณีทลี่ ูกค้าเป็ นชาวต่ างชาติ ต้ องชาระเพิม
่ ท่ านละ 500 บาท
 กรณีเด็กทีม
่ ีอายุ 0 - 2 ปี (Infant) ชาระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ ของผู้ใหญ่
 ค่าทิปพนักงานขับรถขึน
้ อยู่กบั ความพึงพอใจของท่ าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองทัวร์กรุ ณา ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน หลังจากทาการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชาระตามที่บริ ษทั กาหนด ขอ
อนุญาตตัดที่นงั่ เพือ่ ให้ลูกค้าท่านอืน่ ที่รอที่นงั่ 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 ไม่อ าจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงิน
มัดจาคืนไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้น.
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หมายเหตุ
1.บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 3 ท่าน และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝนุ่ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5.ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การ
เข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ 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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