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รหัสโปรแกรม : 21991 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
ล าพนู เมืองสงบ วัฒนธรรมแบบล้านนาอันเกา่แก่ บรรยากาศของบา้นเมืองที่น่าอยู่  ผู้คนใช้ชีวิตแบบไม่ 
เร่งรีบ กิน อยู่อย่างเรียบงา่ย  ยังมีวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบดั้งเดิมอยู่มาก  มีวัดวาอารามเก่าแก่ งดงามด้วย
สถาปัตยกรรมเฉพาะถิ่นให้ได้เย่ียมชมมากมาย  มีชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ล าพนู 
18.30 น.     พร้อมกันท่ี สวนลุมพินีวัน ฝ่ังตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าท่ี เช็คอุณหภูมิร่างกาย ฉีกยาฆ่าเชื้อโรค

กระเป่าเดินทาง และมีบริการแจกหน้ากากอนามัย(แบบใช้แล้วทิ้ง)  
19.00 น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 28 ท่ีน่ัง ออกเดินทางสู่ จ.ล าพูน  พักผ่อนตามอัธยาศัย  
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วนัทีส่อง ล าพนู-วดัศรดีอนชยั-วดัดอยต-ิวดัพระบาทตากผา้-วดัพระเจา้ตาเขยีว-วดัเกาะกลาง-วดัจามเทว-ี
อนสุาวรยีพ์ระนางจามเทวี-เทศกาลโคมแสงดวง ณ วดัพระธาตหุรภิณุชยั 

 
07.00 น. อรุณสวัสด์ิยาม ณ จังหวัด ล าพูน รับประทานอาหารเช้า(1) ลิ้มรสข้าวซอยล าพูน  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.บ้านธิ ชม วดัศรีดอนชยั  วัดน้ีเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสูง 59 ศอก เป็นพระพุทธรูปท่ีสูงและ

ใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ สร้างขึ้นจากศรัทธาของประชาชน ในปี พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์เป็นปีท่ี 50 และพระองค์ทรงพระราชทาน
นามว่า พระพุทธเฉลิมสิริราช ชม วัดดอยติ สักการะ อนุสาวรีย์ พระรูปครูบาศรีวิชัยน่ังสมาธิ เด่นอยู่บนเนินยอดดอยวัด
พระธาตุดอยติ พระรปูครูบาศรีวิชัยท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยท่ีเคยเห็นมา  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2)ท่ี ปิงโค้งปลาสด 

 
บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.ป่าซาง เพื่อน าท่านชม วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นศูนย์กลางท่ีส าคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรม ท้ัง

แผนกนักธรรม และบาลี ของพระภิกษุสามเณรในภาคเหนือ ชม วัดบา้นเหลา่พระเจา้ตาเขยีว พระพุทธรูปขนาดใหญ่ปาง
น่ังขัดสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 13 ศอก สูง 18 ศอก โดยสร้างครอบ อุโมงค์ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุ (อุโมงค์ดังกล่าวอยู่ใต้
พ้ืนพระพุทธรูปปัจจุบันน้ี) ชม วดัเกาะกลาง  รูปทรงสถาปัตยกรรมศิลป์ มีความเก่าแก่ มีโบราณวัตถุและชิ้นส่วน
ประติมากรรมปูนป้ัน เป็นศิลปกรรมตกแต่ง สถาปัตยกรรมมากมายมีอายุร่วมสมัยกับยุคล้านนาตอนต้น ท่ีมีอิทธิพลจาก
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ศิลปะหริภุญชัย จนได้เวลาเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองล าพูน เพ่ือน าท่านสักการะอนุสาวรยีพ์ระนางจามเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ท่ีมีคุณธรรม ความสามารถ
และกล้าหาญ ได้น าพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบน้ีจนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน ชม  
วดัจามเทว ีเป็นวัดเก่าแก่ท่ีส าคัญมา ตั้งแต่สมัยล้านนาไทย ท่ีมีความส าคัญท้ังทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีตาม
หลักฐานท่ีได้พบศิลาจารึกเชื่อว่า พระราชโอรส ของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย  โปรดให้สร้างวัดน้ีขึ้น
เพื่อถวายพระเพลิง 

 

 
17.00 น. น าท่านเข้างาน เทศกาลโคมแสนดวง ณ วดัพระธาตุหรภิญุชยั เป็นปูชนียสถานส าคัญในภาคเหนือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่อยู่คู่เมือง

ล าพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี  ยังเป็นองค์พระธาตุประจ าปีเกิดของคนเกิดปีระกา เป็นเจดีย์แบบ
ล้านนาไทยแท้ๆ ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองค า ก่อนท่ีจะเข้าไปในบริเวณวัด ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือ
ปูนประดับลวดลาย วิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้น ๆ เบ้ืองหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่
คู่หน่ึงยืนเป็นสง่า  ภายในวัดยังมีโบราณสถานท่ีส าคัญอีกหลายอย่าง ไห้เราได้กราบไหว้บูชา อาที วิหารพระเจ้าทันใจ,วิหาร
พระเจ้าองค์แดง,รอยพระพุทธบาทสี่ดวง,วิหารพระนอน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความอลังการของ โคมไฟนับแสนดวง ซึ่ง
ปีน้ีจัดตั้งแต่วันท่ี 12 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 ร่วมบูชา ถวายโคม แขวนโคม ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าแสงประทีปท่ีสว่าง
จากโคมจะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรื่อง อยู่เยน็เป็นสุข อาหารค่ าอิสระเพ่ือความสะดวกในการเท่ียว 
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น าท่านเข้าท่ีพัก  (1) โรงแรม รอยัลปริ้นเซสซิตี้ หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว ปรับอากาศ ห้องละ 2-3 ท่าน 

 
วนัทีส่าม ล าพนู-กูช่า้ง กูม่า้-วดัสนัปา่ยางหลวง-วดัมหาวนั-วดัพระยนื-กรงุเทพฯ 

 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(3)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม กู่ช้าง กู่มา้ เป็นโบราณสถานท่ีตั้งอยู่คู่กัน เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหน่ึงที่ชาวล าพูนให้ความ

เคารพนับถือ เม่ือต้องการ สมหวังในสิ่งใด ก็มักจะมา ขอพรกันท่ีน่ี เรียกได้ว่าเป็นท้ังโบราณสถานท่ีมีความส าคัญเชิง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ตลอดจนเป็น ท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ของคนในชุมชน ด้วยความเชื่อว่าเป็นสุสานช้างศึก – ม้าศึก 
คู่บารมีของพระนางจามเทวี   ชาวล าพูนให้ความเคารพนับถือกู่ช้างมาก มีการสร้างศาลเจ้าพ่อกู่ช้างไว้ในทางทิศ
ตะวันออกใกล้กับองค์เจดีย์ด้านหน้า ศาลเจ้าพ่อกู่ช้าง มีรูปป้ันจ าลองของปู่ก่ างาเขียว เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้มาสักการะ 
เชื่อกันว่าหากได้ลอดท้องพระยาช้างเชือกน้ี จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนา ชม วัดสันป่ายาง
หลวง เป็นวัดท่ีติด 1 ใน 5 วัดท่ีสวยท่ีสุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนป้ันไว้อย่าง
วิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนป้ันท่ีสร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตร
สวยงามยิ่งแม้กระท่ังมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง รวมท้ังเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลัก
ลงรักปิดทองไว้ แม้ถึงบ้านประตู-หน้าต่าง ทุกบาน  วิหารพระโขงเขียว   เป็นท่ีประดิษฐานพระหยกเขียวซึ่งน ามาจากแม่น้ า
โขง  
ชม วัดมหาวนั วัดแห่งนี้เคยเป็นพระอารามหลวง ของพระนางจามเทวี ส่ิงที่น่าชมคือ พระพุทธสิกขิ หรือพระศิลาด า ซึ่งพระ
นางจามเทวีอัญเชิญมา จากเมืองละโว้ ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์น้ีว่า พระรอดหลวง หรือพระรอดล าพูน วัดพระคง
ฤาษีเป็นวัดท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีครองเมืองหริภุญชัย ในวัดน้ีมี พระคง ซึ่งเป็นพระเครื่องที่มีความศักด์ิสิทธิ์และ
เป็นท่ีนับถืออีกองค์หน่ึงของเมืองล าพูน เป็น 4 วัด 4 มุมเมือง ท่ีมีการจุดพบพระเครื่องของเมืองล าพูน  เชื่อว่าพระเครือ่งที่
ขุดได้น้ีเป็นเป็นพระคง ท่ี วาสุเทพฤาษี และสุกกทันตฤาษี สร้างวัด จึงเรียกว่า วัดพระคงฤาษี แต่นั้นเป็นต้นมา ชม  วัดพระ
ยืน โบราณสถานท่ีส าคัญ คือ พระเจดีย์พระยืนเป็นศิลปกรรมพม่า  ทรงมณฑป มีพระพุทธรูปยืนท้ังสี่ทิศ เครื่องบน
ประกอบด้วยเจดีย์ห้ายอด โดยมีเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงกลมขนาดเล็กเป็นประธาน คล้ายกับอานันทเจดีย์ท่ีเมืองพุกาม 
และพระเจดีย์วัดป่าสัก จังหวัดเชียงราย  เป็นเจดีย์ท่ีมีความสวยงามมาก จนได้เวลาเดินทางกลับ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4)ท่ี เรือนแพ 
บ่าย  แวะซ้ือของฝาก............................ 
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22.30 น. เดินทางถึงที่หมายปลายทางพร้อมความประทับใจ  
หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   โดยค านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 

ก าหนดวันเดินทาง อัตราค่าบริการ พักเด่ียว 
15 – 17 ตุลาคม 2564 
29 – 31 ตุลาคม 2564 

 ท่านละ 2,599 บาท 
ท่านละ 2,599 บาท 

800 
800 

อตัราคา่บริการดงักลา่วรวม -รถโค้ชปรับอากาศ   
-ค่าท่ีพัก 1คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม  
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง  
-อาหารตามรายการท่ีระบุ  และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง 
-วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท 

อตัรานีไ้มร่วม  -ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ  
-ทิปมคัคเุทศก ์และคนขับรถทอ้งถิน่ (400 บาทตอ่ทริป) 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าการเดินทางท่านละ 1,500 บาท , ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ  
ยกเลกิการเดนิทาง      - แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนท้ังหมดเต็มจ านวน  

- แจ้งก่อนเดินทาง 20 วัน (ท าการ)        
- แจ้งภายใน 20 วัน (ท าการ) ไม่คืนเงิน 
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มาตรการปอ้งกนั โควทิ -19  

 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์บัแตท่า่นทีเ่ขา้เกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้
 ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม (Sinopharm),สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือ

ซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca),ไฟเซอร์ 
(Pfizer),โมเดอร์นา (Moderna),จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จ านวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 
วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง   

 หรือ มีผลตรวจ Rapid Antigen Test (RT-PCR)  หรือ Antigen Test Kit (ATK)   พร้อมท้ังใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง 
  ส าหรับผู้ท่ีเคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ท่ีเคยติดเชื้อมาแล้วภายใน

เวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 
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