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วนัแรก(พฤหสั 22/10/63)      กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
18.30 น.     พร้อมกนัท่ี สวนลุมพินีวนั ฝ่ังตรงขา้มโรงพยาบาลจุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี เช็คอุณหภูมิร่างกาย ฉีกยาฆ่าเช้ือโรคกระ

เป่าเดินทาง และมีบริการแจกหนา้กากอนามยั(แบบใชแ้ลว้ท้ิง)  
19.00 น. เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่  พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

วนัทีส่อง(ศุกร์ 23/10/63)  เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม-ห้วยตึงเฒ่า-วดัต้นแกว๋น-วดัพระธาตุดอยค า 

 

 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิ ยามเชา้ ณ จ.เชียงใหม่ รับประทานอาหารเชา้(1) 
08.00 น. น าท่านเปล่ียนเป็นรถตูป้รับอากาศ เดินทางสู่ ม่อนแจ่ม ชม จุดชมววิดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของทุ่งดอกไม ้ร้านขายของ

ท่ีระลึก ผกัผลไมเ้มืองหนาวท่ีชาวบา้นน ามาขาย เม่ือใกลถึ้ง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถขา้งล่างไม่อนุญาตใหน้ ารถข้ึนไป 
จากนั้นเดินข้ึนไปประมาณ 200 เมตร กจ็ะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงมีการปรับภูมิทศัน์ใหม่ มีแปลงดอกไมเ้ลก็ๆ 
กระท่อมชมวิวซ่ึงเปล่ียนเป็นลานชมวิว ชม  สกายวอล์คม่อนแจ่ม  เป็นทางเดินไมไ้ผแ่บบสั้นๆ ระหวา่งทางเดินประดบั 
ดว้ยดอกไมเ้มืองหนาวสีสันสดใส ชมวิว ถ่ายภาพ วิวทิวทศันข์องภูเขาท่ีเรียงรายสลบัซบัซอ้น บริเวณดา้นหนา้ยงัมีบริการ
เช่าชุดแบบชนเผา่แบบมง้ ใหเ้ช่าใส่ถ่ายภาพดว้ย ชม ภูเกบ็ตะวนั ท่ีตั้งอยูอี่กดา้นหน่ึงของม่อนแจ่ม เป็นแปลงสวนดอกไมท่ี้
สวยงาม เบ้ืองหนา้คือ ดอยหลวงเชียงดาว แลว้ใหท่้านชอ้ปป้ิงของชาวเขามากมาย 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั(2) 

 

 



 

บ่าย ออกเดินทางสู่ ห้วยตงึเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากวา้งใกลเ้มืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกบั หุ่นฟางคิงคองยกัษ์ ท่ีอ่างเกบ็น ้าหว้ยตึง
เฒ่า สถานท่ีพกัผอ่นของชาวเชียงใหม่ ท่ีสร้างความต่ืนเตน้และดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาถ่ายภาพหุ่นคิงคองและชม
บรรยากาศทุ่งนาสีเขียวท่ีมีภูเขาเป็นฉากหลงัอยา่งไม่ขาดสาย มีสะพานไมไ้ผท่อดยาวกลางนา นอกจากน้ียงัมีกระท่อมกลาง
นา ซ่ึงเปิดใหบ้ริการเป็นท่ีพกัอีกดว้ย ชม  ลานน้องแกะ ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัฝงูแกะนบัร้อยๆตวั และถ่ายรูปกบั หุ่นฟางแกะ
แม่ลูก พร้อมวิวเบ้ืองหลงัคือ ดอยสุเทพ ชม วดัวดัต้นเกว๋น เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีลกัษณะงดงามมาก มี ศาลาจัตุรมุข ซ่ึงพบเพียง
หลงัเดียวในภาคเหนือ นอกจากน้ี ศิลปกรรมลา้นนาดั้งเดิมภายในวดัน้ียงัจดัวา่เป็นตน้แบบท่ีสมบูรณ์และมีคุณค่ามาก ชม 
วดัพระธาตุดอยค า สร้างในสมยัพระนางจามเทวีกษตัริยแ์ห่งหริภุญชยั โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผูส้ร้าง ประกอบดว้ยเจดีย์
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกฏิุสงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดิมช่ือวดัสุวรรณบรรพต แต่
ชาวบา้นเรียกวา่ “วดัดอยค า” 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าอิสระท่ี เชียงใหม่ไนทบ์าซาร์ 
น าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรมนครพิงค ์พาเลช หรือ เทียบเท่า ระดบั 3 ดาว ปรับอากาศหอ้งละ 2-3 ท่าน 

วนัทีส่าม(เสาร์ 23/10/63)  เชียงใหม่-ล าพูน 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.บา้นธิ จ.ล าพูน ชม วดัพระธาตุดอยเวยีง บนดอยเป็นท่ีประดิษฐานเจดียเ์ก่าแก่ซ่ึงมีพระสารีริกธาตุบรรจุ

อยู ่สนันิษฐานวา่สร้างเม่ือ พ.ศ. ๑๒๒๐ ในสมยัพระนางจามเทวีตามต านานจารึกในใบลานเล่าวา่ขนุหลวงปาละวิจามาตั้ง
เมืองท่ีน่ีซ่ึงเป็นเมืองหนา้ด่านและไดส้ร้างวดัไวบ้นดอย ชม วดัศรีดอนชัย  วดัน้ีเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสูง 
59 ศอก เป็นพระพุทธรูปท่ีสูงและใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ สร้างข้ึนจากศรัทธาของประชาชน ในปี พ.ศ. 2538 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือถวายเป็นพระราชกศุล เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์
เป็นปีท่ี 50 และพระองคท์รงพระราชทานนามวา่ พระพุทธเฉลิมสิริราช ชม วดัดอยต ิสกัการะ อนุสาวรีย ์พระรูปครูบาศรี
วิชยันัง่สมาธิ เด่นอยูบ่นเนินยอดดอยวดัพระธาตุดอยติ พระรูปครูบาศรีวิชยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยท่ีเคยเห็นมา  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(4)ท่ี ลุงนิล 

 



 

บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.ป่าซาง เพ่ือน าท่านชม วดัพระพุทธบาทตากผ้า เป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของการศึกษาพระปริยติัธรรม ทั้ง
แผนกนกัธรรม และบาลี ของพระภิกษุสามเณรในภาคเหนือ ชม วดับ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว พระพุทธรูปขนาดใหญ่ปาง
นัง่ขดัสมาธิ ขนาดหนา้ตกักวา้ง 13 ศอก สูง 18 ศอก โดยสร้างครอบ อุโมงคท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุ (อุโมงคด์งักล่าวอยูใ่ตพ้ื้น
พระพุทธรูปปัจจุบนัน้ี) ชม วดัเกาะกลาง  รูปทรงสถาปัตยกรรมศิลป์ มีความเก่าแก่ มีโบราณวตัถุและช้ินส่วน
ประติมากรรมปูนป้ัน เป็นศิลปกรรมตกแต่ง สถาปัตยกรรมมากมายมีอายรุ่วมสมยักบัยคุลา้นนาตอนตน้ ท่ีมีอิทธิพลจาก
ศิลปะหริภุญชยั จนไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่ ตวัเมืองล าพูน เพ่ือน าท่านสกัการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทว ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็น
อนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซ่ึงเป็นองคป์ฐมกษตัริยแ์ห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญท่ี์มีคุณธรรม ความสามารถ
และกลา้หาญ ไดน้ าพุทธศาสนาศิลปวฒันธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบน้ีจนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบนั ชม  
วดัจามเทว ีเป็นวดัเก่าแก่ท่ีส าคญัมา ตั้งแต่สมยัลา้นนาไทย ท่ีมีความส าคญัทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ และโบราณคดีตาม
หลกัฐานท่ีไดพ้บศิลาจารึกเช่ือวา่ พระราชโอรส ของพระนางจามเทวีปฐมกษตัริย ์แห่งนครหริภุญชยั  โปรดใหส้ร้างวดัน้ี
ข้ึนเพ่ือถวายพระเพลิง 

 

 
17.00 น. เขา้งาน เทศกาลโคมแสนดวง ณ วดัพระธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานส าคญัในภาคเหนือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูคู่่เมืองล าพูนมา

อยา่งยาวนานตั้งอดีตนบัเวลามากกวา่พนัปี  ยงัเป็นองคพ์ระธาตุประจ าปีเกิดของคนเกิดปีระกา เป็นเจดียแ์บบลา้นนาไทย
แท้ๆ  ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองค า ก่อนท่ีจะเขา้ไปในบริเวณวดั ตอ้งผา่นซุม้ประตูก่ออิฐถือปูนประดบั
ลวดลาย วิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมยัศรีวิชยั ประกอบดว้ยซุม้ยอดเป็นชั้น ๆ เบ้ืองหนา้ซุม้ประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หน่ึงยืน
เป็นสง่า  ภายในวดัยงัมีโบราณสถานท่ีส าคญัอีกหลายอยา่ง ไหเ้ราไดก้ราบไหวบู้ชา อาที วิหารพระเจา้ทนัใจ,วิหารพระเจา้
องคแ์ดง,รอยพระพุทธบาทส่ีดวง,วิหารพระนอน ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความอลงัการของ โคมไฟนบัแสนดวง ซ่ึงปีน้ีจดั
ตั้งแต่วนัท่ี 12 กนัยายน – 31 ตุลาคม 2563 ร่วมบูชา ถวายโคม แขวนโคม ซ่ึงชาวลา้นนาเช่ือว่าแสงประทีปท่ีสวา่งจากโคม
จะช่วยส่องประกายใหชี้วิตมีความเจริญรุ่งเร่ือง อยูเ่ยน็เป็นสุข อาหารค ่าอิสระเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

น าท่านเขา้ท่ีพกั  โรงแรม รีเจน็ลอจด์ หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว ปรับอากาศ หอ้งละ 2-3 ท่าน 
 
 
 
 
 
 



 

วนัทีส่ี่(อาทิตย์ 24/10/63) ล าพูน-กรุงเทพฯ 

 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม กู่ช้าง กู่ม้าา เป็นโบราณสถานท่ีตั้งอยูคู่่กนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองอีกแห่งหน่ึงท่ีชาวล าพูนใหค้วาม

เคารพนบัถือ เม่ือตอ้งการ สมหวงัในส่ิงใด ก็มกัจะมา ขอพรกนัท่ีน่ี เรียกไดว้า่เป็นทั้งโบราณสถานท่ีมีความส าคญัเชิง
ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี ตลอดจนเป็น ท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ของคนในชุมชน ดว้ยความเช่ือวา่เป็นสุสานชา้งศึก – มา้ศึก 
คู่บารมีของพระนางจามเทวี   ชาวล าพูนใหค้วามเคารพนบัถือกู่ชา้งมาก มีการสร้างศาลเจา้พ่อกู่ชา้งไวใ้นทางทิศตะวนัออก
ใกลก้บัองคเ์จดียด์า้นหนา้ ศาลเจา้พ่อกู่ชา้ง มีรูปป้ันจ าลองของปู่ก ่างาเขียว เพ่ือใหป้ระชาชนทัว่ไปไดม้าสกัการะ เช่ือกนัวา่
หากไดล้อดทอ้งพระยาชา้งเชือกน้ี จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนา ชม วดัสันป่ายางหลวง เป็น
วดัท่ีติด 1 ใน 5 วดัท่ีสวยท่ีสุด ในประเทศไทย ภายในวดัสนัป่ายางหลวงมีการแกะสลกัลวดลายปูนป้ันไวอ้ยา่งวิจิตรงดงาม 
โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลกัละลายปูนป้ันท่ีสร้างไวใ้นพระวิหารอยา่งละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่ง
แมก้ระทัง่มุมหนา้จัว่ เชิงเพดานหลงัคาดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และ ดา้นหลงั รวมทั้งเสาพระวิหารกจ็ะมีลายแกะสลกัลงรักปิด
ทองไว ้แมถึ้งบา้นประตู-หนา้ต่าง ทุกบาน  วิหารพระโขงเขียว   เป็นท่ีประดิษฐานพระหยกเขียวซ่ึงน ามาจากแม่น ้าโขง  
ชม วดัมหาวนั วดัแห่งน้ีเคยเป็นพระอารามหลวง ของพระนางจามเทวี ส่ิงท่ีน่าชมคือ พระพุทธสิกขิ หรือพระศิลาด า ซ่ึง
พระนางจามเทวีอญัเชิญมา จากเมืองละโว ้ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองคน้ี์วา่ พระรอดหลวง หรือพระรอดล าพูน วดัพระ
คงฤาษีเป็นวดัท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระนางจามเทวีครองเมืองหริภุญชยั ในวดัน้ีมี พระคง ซ่ึงเป็นพระเคร่ืองท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ
และเป็นท่ีนบัถืออีกองคห์น่ึงของเมืองล าพูน เป็น 4 วดั 4 มุมเมือง ท่ีมีการจุดพบพระเคร่ืองของเมืองล าพูน  เช่ือวา่พระ
เคร่ืองท่ีขดุไดน้ี้เป็นเป็นพระคง ท่ี วาสุเทพฤาษี และสุกกทนัตฤาษี สร้างวดั จึงเรียกวา่ วดัพระคงฤาษี แต่นั้นเป็นตน้มา ชม  
วดัพระยืน โบราณสถานท่ีส าคญั คือ พระเจดียพ์ระยืนเป็นศิลปกรรมพม่า  ทรงมณฑป มีพระพุทธรูปยืนทั้งส่ีทิศ เคร่ืองบน
ประกอบดว้ยเจดียห์า้ยอด โดยมีเจดียท์รงระฆงัและเจดียท์รงกลมขนาดเลก็เป็นประธาน คลา้ยกบัอานนัทเจดียท่ี์เมืองพุกาม 
และพระเจดียว์ดัป่าสกั จงัหวดัเชียงราย  เป็นเจดียท่ี์มีความสวยงามมาก จนไดเ้วลาเดินทางกลบั 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั(6)ท่ี เรือนแพ 
บ่าย  แวะซ้ือของฝาก............................ 
18.00 น.  รับประทานอาหารค ่า(7) 
22.30 น. เดินทางถึงท่ีหมายปลายทางพร้อมความประทบัใจ  



 

หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   โดยค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 

ก าหนดวนัเดินทาง อตัราค่าบริการ จ านวน/กรุ๊ป จอง รับได ้ พกัเด่ียว  
22 – 25 ตุลาคม 2563  ท่านละ 3,999 บาท      

อัตราค่าบริการดงักล่าวรวม -รถโค้ชปรับอากาศ   

-ค่าท่ีพกั 1คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรม  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง  
-อาหารตามรายการท่ีระบุ จ านวน 7  ม้ือ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 
-วงเงินประกนัอุบติัเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม  -ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ฯลฯ  
-ทิปมัคคเุทศก์ และคนขับรถท้องถิน่ (400 บาทต่อทริป) 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าการเดินทางท่านละ 1,500 บาท , ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ  
ยกเลกิการเดนิทาง      - แจง้ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนทั้งหมดเต็มจ านวน  

- แจง้ก่อนเดินทาง 14 วนั (ท าการ) ยึดมดัจ า 1,500 บาท                        
- แจง้ภายใน 14 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 

ข้อแนะน าส าหรับการเดนิทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ 
- สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากตลอดการเดิน ทางบริษทั แจกผา้เปียกแอลกอฮอลใ์หทุ้กท่าน(1ช้ิน10แผน่)   และหนา้กากอนามยั(3ช้ิน)  
- ก่อนข้ึน ลงรถ ทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอร์ 



 

 


