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รหัสโปรแกรม : 21993 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

วนัแรก(ศุกร ์22/10/14)      กรงุเทพฯ-เชยีงใหม ่
13.30 น.     พร้อมกันท่ี สวนลุมพินีวัน ฝ่ํงตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าท่ี เช็คอุณหภูมิร่างกาย  
14.00 น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่  พักผ่อนตามอัธยาศัย  
วนัทีส่อง(เสาร์ 23/10/14)  เชียงใหม-่มอ่นแจม่-หว้ยตงึเฒา่-วดัตน้แกวน๋-วดัพระธาตดุอยค า-ถนนคนเดนิ 
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02.00 น. อรุณสวัสด์ิ ยามเช้า ณ จ.เชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้า(1) 
03.00 น. น าท่านเปลี่ยนเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ ม่อนแจ่ม ชม จุดชมววิดอยมอ่นแจม่ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของทุ่งดอกไม้ ร้านขายของท่ี

ระลึก ผักผลไม้เมืองหนาวท่ีชาวบ้านน ามาขาย เม่ือใกล้ถึง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถข้างล่างไม่อนุญาตให้น ารถขึ้นไป 
จากน้ันเดินขึ้นไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึ่งมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ มีแปลงดอกไม้เล็กๆ กระท่อม
ชมวิวซึ่งเปล่ียนเป็นลานชมวิว ชม  สกายวอลค์มอ่นแจม่  เป็นทางเดินไม้ไผ่แบบสั้นๆ ระหว่างทางเดินประดับ 
ด้วยดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใส ชมวิว ถ่ายภาพ วิวทิวทัศน์ของภูเขาท่ีเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณด้านหน้ายังมีบริการ
เช่าชุดแบบชนเผ่าแบบม้ง ให้เช่าใส่ถ่ายภาพด้วย ชม ภเูกบ็ตะวนั ท่ีตั้งอยู่อีกด้านหน่ึงของม่อนแจ่ม เป็นแปลงสวนดอกไม้ท่ี
สวยงาม เบ้ืองหน้าคือ ดอยหลวงเชียงดาว แล้วให้ท่านช้อปป้ิงของชาวเขามากมาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันอิสระท่ี ม่อนแจ่ม 
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บ่าย ออกเดินทางสู่ หว้ยตงึเฒา่ ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกับ หุ่นฟางคงิคองยกัษ์ ท่ีอ่างเก็บน้ าห้วย

ตึงเฒ่า สถานท่ีพักผ่อนของชาวเชียงใหม่ ท่ีสร้างความตื่นเต้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพหุ่นคิงคองและ
ชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวท่ีมีภูเขาเป็นฉากหลังอย่างไม่ขาดสาย มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากน้ียังมีกระท่อม
กลางนา ซึ่งเปิดให้บริการเป็นท่ีพักอีกด้วย ชม  ลานนอ้งแกะ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับฝูงแกะนับร้อยๆตัว และถ่ายรูปกับ หุ่นฟาง
แกะแม่ลูก พร้อมวิวเบ้ืองหลังคือ ดอยสุเทพ ชม วัดวดัตน้เกวน๋ เป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีลักษณะงดงามมาก มี ศาลาจตัรุมขุ ซึ่งพบ
เพียงหลังเดียวในภาคเหนือ นอกจากน้ี ศิลปกรรมล้านนาด้ังเดิมภายในวัดน้ียังจัดว่าเป็นต้นแบบท่ีสมบูรณ์และมีคุณค่ามาก 
ชม วัดพระธาตุดอยค า สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสท้ัง 2 เป็นผู้สร้าง ประกอบด้วย
เจดยี์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนป้ํน เดิมชื่อวัดสุวรรณ
บรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยค า” 

14.00 น. รับประทานอาหารค่ าอิสระท่ี ถนนคนเดินบัวราย 
น าท่านเข้าท่ีพัก (1)  โรงแรมบีพี หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน 
วนัทีส่าม(อาทิตย์ 24/10/14)เชียงใหม-่ล าพนู-วัดพระบาทตากผา้-วดัพระเจา้ตาเขยีว-วดัเกาะกลาง-กูช่า้ง กูม่า้-วดัสนั

ปา่ยางหลวง-วดัพระยนื-วดัมหาวนั-พระนางจามเทว-ีเทศกาลโคมแสนดวงวดัพระธาตหุรภิญุชยั 

 
02.00 น. รับประทานอาหารเช้า(2)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม  
03.00 น. 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
พ้ืนพระพุทธรูปปํจจุบันน้ี) ชม วดัเกาะกลาง  รูปทรงสถาปํตยกรรมศิลป์ มีความเก่าแก่ มีโบราณวัตถุและชิ้นส่วน
ประติมากรรมปูนป้ํน เป็นศิลปกรรมตกแต่ง สถาปํตยกรรมมากมายมีอายุร่วมสมัยกับยุคล้านนาตอนต้น ท่ีมีอิทธิพลจาก
ศิลปะหริภุญชัย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(3)ท่ี ลุงนิล 
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บ่าย น าท่านชม กู่ช้าง กู่มา้า เป็นโบราณสถานท่ีตั้งอยู่คู่กัน เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหน่ึงที่ชาวล าพูนให้ความ

เคารพนับถือ เม่ือต้องการ สมหวังในสิ่งใด ก็มักจะมา ขอพรกันท่ีน่ี เรียกได้ว่าเป็นท้ังโบราณสถานท่ีมีความส าคัญเชิง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ตลอดจนเป็น ท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ของคนในชุมชน ด้วยความเชื่อว่าเป็นสุสานช้างศึก – ม้าศึก 
คู่บารมีของพระนางจามเทวี   ชาวล าพูนให้ความเคารพนับถือกู่ช้างมาก มีการสร้างศาลเจ้าพ่อกู่ช้างไว้ในทางทิศ
ตะวันออกใกล้กับองค์เจดยี์ด้านหน้า ศาลเจ้าพ่อกู่ช้าง มีรูปป้ํนจ าลองของปู่ก่ างาเขียว เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้มาสักการะ 
เชื่อกันว่าหากได้ลอดท้องพระยาช้างเชือกน้ี จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนา ชม วัดสันป่ายาง
หลวง เป็นวัดท่ีติด 1 ใน 5 วัดท่ีสวยท่ีสุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนป้ํนไว้อย่าง
วิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนป้ํนท่ีสร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตร
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  เชื่อว่าพระเครื่องท่ี
ขุดได้น้ีเป็นเป็นพระคง ท่ี วาสุเทพฤาษี และสุกกทันตฤาษี สร้างวัด จึงเรียกว่า วัดพระคงฤาษี แต่นั้นเป็นต้นมา ชม  วัดพระ
ยืน โบราณสถานท่ีส าคัญ คือ พระเจดีย์พระยืนเป็นศิลปกรรมพม่า  ทรงมณฑป มีพระพุทธรูปยืนท้ังสี่ทิศ เครื่องบน
ประกอบด้วยเจดีย์ห้ายอด โดยมีเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงกลมขนาดเล็กเป็นประธาน คล้ายกับอานันทเจดีย์ท่ีเมืองพุกาม 
และพระเจดีย์วัดป่าสัก จังหวัดเชียงราย น าท่านสักการะอนสุาวรยีพ์ระนางจามเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนาง
จามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ท่ีมีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้น า
พุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบน้ีจนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปํจจุบัน ชม วัดจามเทว ีเป็นวัดเก่าแก่
ท่ีส าคัญมา ตั้งแต่สมัยล้านนาไทย ท่ีมีความส าคัญท้ังทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีตามหลักฐานท่ีได้พบศิลาจารึก
เชื่อว่า พระราชโอรส ของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย  โปรดให้สร้างวัดน้ีขึ้นเพื่อถวายพระเพลิง 
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12.00 น. เข้างาน เทศกาลโคมแสนดวง ณ วัดพระธาตหุรภิญุชยั เป็นปูชนียสถานส าคัญในภาคเหนือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองล าพูน

มาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี  ยังเป็นองค์พระธาตุประจ าปีเกิดของคนเกิดปีระกา เป็นเจดีย์แบบล้านนา
ไทยแท้ๆ ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองค า ก่อนท่ีจะเข้าไปในบริเวณวัด ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูน
ประดับลวดลาย วิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้น ๆ เบ้ืองหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่
หน่ึงยืนเป็นสง่า  ภายในวัดยังมีโบราณสถานท่ีส าคัญอีกหลายอย่าง ไห้เราได้กราบไหว้บูชา อาที วิหารพระเจ้าทันใจ,วิหาร
พระเจ้าองค์แดง,รอยพระพุทธบาทสี่ดวง,วิหารพระนอน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความอลังการของ โคมไฟนับแสนดวง 
ร่วมบูชา ถวายโคม แขวนโคม ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าแสงประทีปท่ีสว่างจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่ง
เรื่อง อยู่เย็นเป็นสขุ อาหารค่ าอิสระเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

น าท่านเข้าท่ีพัก (2)   โรงแรม บีพี หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว ปรับอากาศ ห้องละ 2-3 ท่าน 
วนัทีส่ี่(เสาร์ 25/10/14) แมก่ าปอง-บอ่สรา้ง-วดัผาลาด-อาหารพืน้เมอืง 
02.00 น.  รับประทานอาหารเชา้(4)ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม  
03.00 น.  อ าลาท่ีพัก เดินทางสู่ ดอยแมก่ าปอง (ใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงครึ่ง-2ชั่วโมง) เพื่อน าท่านชม หมู่บา้นแม่ก าปอง 
หมู่บ้าน 
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เล็กๆ ท่ีหลายท่านได้ยินครั้งแรก อาจยังไม่คุ้นหู แต่พอได้ฟํงว่า เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาท่ีชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่าง
เรียบง่าย และเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย 
เพือ่สัมผัสวิถีชีวิตของคนท่ีน่ี น าท่านชม น้ าตกแมก่ าปอง เป็นน้ าตกสุดอลังการกลางขุนเขาท่ีจัดว่าเป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญท่ีสุดในบริเวณบ้านแม่ก าปอง มีท้ังหมด 7 ชั้น น้ าตกแห่งน้ียังเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดย
สามารถเดินขึ้นถึง "ดอยม่อนล้าน" ยอดเขาท่ีสูงจากระดับน้ าทะเล 1,700 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ท้ัง 3 จังหวัด 
คือ เชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง จากน้ันเดินทางสู่ วัดคนัธาพฤกษา หรอื วดัแม่ก าปอง ชมวิหารท่ีท าด้วยไม้สักทอง 
แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปํตยกรรมท่ีส าคัญของชุมชนแม่ก าปอง และท่ีน่าสนใจเห็นจะเป็นโบสถ์กลางน้ า
ซึ่งใช้ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีความสวยงามและดูสงบน่ิงเป็นอย่างยิ่ง น าทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟแมก่ าปอง ชมบรรยากาศอันร่มรื่นและเงียบสงบ จนถึงเวลาท่ีเหมาะสม อิสระอาหาร
กลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว  

บ่าย น าท่านเดินทางไปท่ี ศูนยห์ตัถกรรมท ารม่บอ่สรา้ง น าท่านเรียนรู้วิธีการท าร่มบ่อสร้างที่มีชื่อเสียงไปท่ัวโลก ชม วัดผา
ลาด วัดโบราณ เก่าแก่ ท่ีมี หอพระ เจดีย์และอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพุทธศาสนาไว้เพื่อให้ศาสนิกชนสักการบูชามาตั้งแต่
อย่างน้อยเม่ือ 500 กว่าปีท่ีแล้ว จนได้เวลาเดินทางสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่ ให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านท่ี วนัสนันท์  

 
13.00 น.  รับประทานอาหารค่ า(5)ที ่ล าดตีีข้วัแดง   
14.00 น.  เหมาะสมกับเวลาน าทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร (พักค้างแรมบนรถ) 
  หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   โดยค านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 

ก าหนดวันเดินทาง อัตราค่าบริการ พักเด่ียว 
22 – 21 ตุลาคม 2514  ท่านละ 3,444 บาท 2,000.- 

อตัราคา่บริการดงักลา่วรวม -รถโค้ชปรับอากาศ  
    -รถตู้ปรับอากาศน าเท่ียว  

-ค่าท่ีพัก 2 คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรม  
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง  
-อาหารตามรายการท่ีระบุ  และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง 
-วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท 

อตัรานีไ้มร่วม  -ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 2% ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ  
-ทิปมคัคเุทศก ์และคนขับรถทอ้งถิน่ (500 บาทตอ่ทริป) 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าการเดินทางท่านละ 2,000 บาท , ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วันท าการ  
ยกเลกิการเดนิทาง      - แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนท้ังหมดเต็มจ านวน  

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

 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์บัแตท่า่นทีเ่ขา้เกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้
 ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 14 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 22 ชม. ก่อนเดินทาง 
  ส าหรับผู้ท่ีเคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ท่ีเคยติดเชื้อมาแล้วภายใน

เวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 



     | 8 

 

 

 
 
 



     | 9 

 

  


