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แอ่วเหนือ จ้าววว . . .  เชียงราย  เชียงใหม่  
วดัร่องขุ่น    วดัร่องเสือเต้น    พระต าหนักดอยตุง 

พระธาตุดอยสุเทพ  ครูบาศรีวชัิย  พระธาตุดอยค า  ขอพร“หลวงพ่อทันใจ” 
** เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP ระดับไฮคลาส  :  สัมผัสความสะดวกสบายกบัรถบัสสมรรถนะสูง ใหม่ล่าสุดจากยุโรป 

หรูหรามีระดับ  ตัวรถถูกออกแบบพเิศษแข็งแรงมีระบบความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานยุโรป  เบาะนั่งเป็นเก้าอีน้วด

รองรับสรีระร่างกายได้ดี  มีที่ชาร์ท USB ทุกท่ีน่ัง. 
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ก าหนดการเดินทาง 
วันแรก จุดนัดพบ ณ  BIG  C ลาดพร้าว 

18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ  จุดนัดพบ ณ  BIG C ลาดพร้าว มีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใน
การเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

19.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชม.) ใหท้่านไดพ้กัผอ่นบนรถ
ตามอธัยาศยั zZzZzZzZ 

 

 

 

 

วันท่ีสอง จังหวัดเชียงราย – วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น – ดอยตุง พระต าหนักดอยตุง – เมืองเชียงราย – เชียงรายไนท์บาซ่าร์ 

......... น. ถึง จังหวัดเชียงราย (ค าเมือง: เจียงฮาย) จงัหวดัท่ีตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศ
พม่าและประเทศลาว ทางตอนเหนือและตะวนัออก ท าเลท่ีตั้ งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศ
ไทย พม่า และลาว หรือรู้จกักันในนามของดินแดนสามเหล่ียมทองค า มี "ค าเมือง" เป็นภาษาทอ้งถ่ิน มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัทั้งดา้นศิลปะ ประเพณีวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ในรูปแบบลา้นนา ไทใหญ่ ไทเขิน และ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87


 

CEI2020 แอ่วเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ 4 วนั 2 คืน By Bus                  หนา้ 3 

ไทล้ือจากสิบสองปันนาผสมผสานกนั   ในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตและขนส่งฝ่ินท่ีส าคญัของโลก  ปัจจุบนัจงัหวดั
เชียงรายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของประเทศไทย.  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

☞  สู่ วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun วดัพุทธตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย
อาจารย ์เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั  วดัร่องขุ่นถอดแบบมาจากวดัม่ิงเมือง จงัหวดัน่าน 
เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 18.05 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 มีศูนยก์ลางอยู่ท่ีอ  าเภอแม่ลาว จงัหวดั
เชียงรายและแผ่นดินไหวตามหลายคร้ัง สร้างความเสียหายใหก้บัวดัร่องขุ่นเป็นอยา่งมาก เช่น ผนงัโบสถป์ูนกระเทาะ
ออก กระเบ้ืองหลุด ยอดพระธาตุหัก ภาพเขียนเสียหายหมด ท าให้ตอ้งปิดวดัเพื่อซ่อมแซมตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม ปี
เดี ย วกั น  อ าจ ารย์  เฉ ลิ ม ชั ย  โฆ ษิ ต พิ พั ฒ น์ ไ ด้ รั บ แ ร งบั น ด าล ใจ ใน ก ารส ร้ า ง วัด ม าจ าก  3 ส่ิ ง  คื อ 
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  สร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจ ารัชกาลพระองค์ท่าน  สีขาว : พระ
บริสุทธิคุณของพระพุทธเจา้   สะพาน : การเดินขา้มจากวฏัสงสารสู่พุทธภูมิ    เขี้ยว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ    
สันของสะพาน : มีอสูรอมกัน ขา้งละ 8 ตวั 2 ขา้ง รวมกันแทนอุปกิเลส 16    ก่ึงกลางของสะพาน : เขาพระสุเมรุ   
ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหนัต ์    บนัไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ สู่  วัดร่องเสือเต้น Wat Rong Sue Ten (Blue Temple)  ตั้งอยูห่มู่บา้นร่องเสือเตน้ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย อยู่
ริมแม่น ้ ากก ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของวดัร้าง เม่ือ 80-100 ปีก่อน คนเฒ่าคนแก่เล่าว่า ในสมยันั้นยงัไม่มี
บา้นเรือนและผูค้นอาศยัอยู่มากนกั สัตวป่์าจึงมีจ านวนมากโดยเฉพาะเสือ ชาวบา้นเห็นเสือกระโดดขา้มร่องน ้ าไปมา 
จึงเรียกบริเวณน้ีว่า “ร่องเสือเตน้” เรียกหมู่บา้นใกลเ้คียงบริเวณน้ีว่า “บา้นร่องเสือเตน้” และ วดัร่องเสือเตน้ถูกสร้าง
ขึ้นเน่ืองจากชาวบา้นร่องเสือเตน้ไม่มีท่ีท าบุญในหมู่บา้น ต่อมาจึงไดร่้วมกนับูรณะวดัร้างแห่งน้ี ความโดดเด่นของวดั
ร่องเสือเตน้ท่ีเห็นไดช้ดัคือ วิหารวดัร่องเสือเตน้ สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบา้นชาวเชียงราย นายพุทธา กาบ
แกว้ หรือ สล่านก ลูกศิษยข์องอาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ วิหารวดัร่องเสือเตน้ สร้างขึ้นเม่ือ วนัท่ี 27 ตุลาคม 2548 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA_16&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
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โดยมีขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเสร็จเม่ือ วนัท่ี 22 มกราคม 2559 ร่วมใชเ้วลาก่อสร้างแลว้เสร็จถึง 11 ปี 
ภายในวิหารเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ สีขาวมุกขนาดหนา้ตกักวา้ง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร โดย
มีพระรอดล าพูน จ านวน 88,000 องค์ และแกว้แหวนเงินทองหลายส่ิงถูกฝังอยู่ใตพ้ระพุทธรูปองค์น้ี รวมทั้งบริเวณ
พระเศียรก็ไดบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดา้นหลงัของวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติสีขาวขนาดใหญ่ มี 
"พระธาตเุกศแกว้จุฬามณีหา้พระองค"์ ความสูง 20 เมตร.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

☞ สู่  พระต าหนักดอยตุง (DOI TUNG)  ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  บริเวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน 
ระดบัความสูงประมาณ 1,200 ม. ส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาดอยตุง ด าเนินการก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 
2530  เม่ือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระชนมายุ 88 พรรษา มีพระราชด าริจะสร้างบา้นท่ีดอยตุงและ
รับสั่งว่าจะปลูกป่าบนดอยสูงจึงก าเนิดเป็น โครงการพฒันาดอยตุงขึ้น  มี หอพระราชประวัติ   ซ่ึงตั้งอยู่ดา้นหนา้สุด
ของพระต าหนกั สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2546 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ภายในแบ่งเป็นห้องต่างๆ แปดห้อง  มี สวน
แม่ฟ้าหลวง  เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2535 เดิมมีพื้นท่ี 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้
หมุนเวียนสลบั ใหอ้อกดอกไม่ซ ้ากนัตลอดสามฤดูและสวนปาลม์ในพื้นท่ี 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นท่ีทั้งส้ิน 25 
ไร่ อาคารพระต าหนักดอยตุง   สถาปัตยกรรมลา้นนา บา้นแบบพื้นเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มี 2 ชั้น  

☞  สู่ พระธาตุดอยตุง  พระธาตุศักดิ์ สิทธิ์ประจ าปีกุน   พระบรมธาตุดอยตุง เป็นปูชนียสถานท่ีส าคัญท่ีสุดของ
เชียงราย ประดิษฐานอยู่บนยอดดอยตุง สูงจากระดบั น ้ าทะเล ประมาณ 2000 เมตร  พระธาตุดอยตุง เป็นเจดียสี์ทอง
ขนาดเล็กสององค ์สูงประมาณ 5 ม. บนฐานส่ีเหล่ียมย่อมุม มีซุ้มจระน าส่ีทิศ องค์ระฆงัและปลียอดมีขนาดเล็ก  เดิม
สถานท่ีตั้งพระบรมธาตุดอยตุง มีช่ือว่า ดอยดินแดง อยูบ่น เขาสามเส้น ของพวกลาวจก ต่อมาสมยัพระเจา้อุชุตะราช 
รัชกาลท่ี 3 ผู ้ครองนครโยนก ได้น าพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของพระรากขวญัเบ้ืองซ้าย (ไหปลาร้า) ของ
พระพุทธเจา้มาถวายซ่ึงตรงตามค าท านายของพระพุทธองค์ ว่าท่ีดอยดินแดงแห่งน้ี ต่อไปจะเป็นท่ีประดิษฐาน พระ
มหาสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในภายภาคหนา้   พระเจา้อุชุตะราช พระราชทานทองค าจ านวนแสนกษาปณ์ ให้
เป็นค่าท่ีดินบริเวณดอยดินแดงแก่พวกลาวจก แลว้ทรงสร้างพระสถูปขึ้น โดยน าธง ตะขาบยาว 3000 วา ไปปักไวบ้น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%87
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ดอยม่ือหางธงปลิวไปไกลเพียงใด ้ใหก้ าหนดเป็นฐานพระสถูปเพียงนั้น รอยปักตุง เป็นรอยแยกบนพื้น ยาวประมาณ 
1 ฟุต อยู่ดา้นหน้าพระธาตุ เช่ือกนัว่า เป็นรอยแยกท่ีใชปั้กฐานตุง บูชาพระธาตุ เม่ือ 1,000 ปีก่อน   ดอยดินแดงจึงได้
ช่ือใหม่วา่ ดอยตุง (ค าวา่ ตุง แปลว่า ธง) เม่ือสร้างพระสถูปเสร็จก็ไดน้ า พระบรมสารีริกธาตุดงักล่าวบรรจุบรรจุไวใ้ห้
คนสักการะบูชา  ต่อมาสมยัพระเจ้าเม็งรายมหาราช ไดรั้บพระบรมสารีริกธาตุจากพระมหาวชิระโพธิเถระ จึงโปรด
เกลา้ ฯ ใหส้ร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นอีกองคห์น่ึง เหมือนกบัพระสถูปองคเ์ดิมทุกประการตั้งคู่กนัดงั
ปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี. จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองเชียงราย  *อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย    

➢➢➢       เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ CHIANG RAI NIGHT BAZAAR  ตลาดนดัยามค ่าคืน อยู่กลางตวัเมืองเชียงราย ติดกบัสถานี
ขนส่งแห่งท่ี 1 หรือลานกลางเวียง ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน  จ าหน่ายของท่ีระลึกฝีมือชาวเขาและคนพื้นบา้นทั้งเส้ือผา้ 
เคร่ืองประดบั กระเป๋าแบบของชาวเขา ผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง ผา้ม่าน ผา้ลายปักท่ีชาวเขาน ามาจ าหน่ายในราคาท่ีไม่แพง
นกั มีตกแต่งบา้นท่ีท าจากไม ้ลานเบียร์ ร้านอาหาร ฯลฯ 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั INN COME HOTEL CHIANG RAI หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม เชียงราย – เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – ถนนนิมมานเหมินทร์   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

☞  สู่ เชียงใหม่ (ค าเมือง: เจียงใหม่)  เชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 
1.76 ลา้นคน มากเป็นอนัดบั 5 ของประเทศ จงัหวดัเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกบัรัฐชาน ประเทศพม่า จังหวดัเชียงใหม่
จดัเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ีสองของประเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เคย
เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรลา้นนาแต่โบราณ มี "ค าเมือง" เป็นภาษาทอ้งถ่ิน มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทั้งดา้นประเพณี
วฒันธรรมและมีแหล่งท่องเท่ียวจ านวนมาก (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร       

☞  สู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ  WAT PHRA THAT DOI SUTHEP  ผา่น อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นมสัการอนุสาวรีย์
ครูบาศรีวิชยัเพื่อความเป็นสวสัดิมงคลแก่ชีวิตและปลอดภยัจากการเดินทาง  ครูบาศรีวิชยั  ท่านไดรั้บสมญานามว่า
เป็นนักบุญแห่งลา้นนาไทย  ผูริ้เร่ิมชักชวนชาวลา้นนาสร้างถนนขึ้นไปยงัวดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในปี 
พ.ศ.2478 อุปกรณ์มีเพียงจอบและเสียม แต่ใช้เวลาเพียง 5 เดือนกับ 22 วนั เท่านั้น  ตั้งแต่ท่ีท่านยงัมีลมหายใจจวบ
จนถึงปัจจุบนั  ท่านเป็นท่ีเคารพศรัทธาของพี่น้องชาวลา้นนาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป.  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  
ประจ าปีเกิด ของคนท่ีเกดิ ปีมะแม  เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาลพระธาตุ เดิมภูเขาแห่งน้ีเป็น
ท่ีอยู่ของฤาษีนามว่า "สุเทวะ" ซ่ึงตรงกบัค าวา่สุเทพ วดัพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นเม่ือตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 ในสมยั
พระเจา้กือนาธรรมิกราช เจา้หลวงเมืองเชียงใหม่องคท่ี์ 6 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่ีไดท้รงอญัเชิญมาจาก
เมืองศรีสัชนาลัย  ตามต านานเล่าว่า พระเจ้ากือนาธรรมิกราชทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุไวเ้ป็นสองส่วน โดย
อัญเชิญองค์หน่ึงบรรจุไว้ท่ีพระธาตุวดัสวนดอก ส่วนอีกองค์หน่ึงได้อัญเชิญขึ้ นบนหลังช้างมงคล โดยพระ
เจา้กือนาธรรมิกราชทรงตั้งจิตอธิษฐานเส่ียงทายว่าหากช้างเชือกนั้น หยุดลงตรงท่ีใดก็จะให้สร้างพระธาตุขึ้น ณ ท่ี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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แห่งนั้น ซ่ึงช้างเชือกดังกล่าวได้มาหยุดลงตรงยอดดอยสุเทพแห่งน้ี โดยท าทกัษิณาวรรตสามรอบก่อนท่ีจะลม้ลง 
(ตาย) ดังนั้ นพระเจ้ากือนาธรรมิกราชจึงทรงรับสั่งให้สร้างพระบรมธาตุอันเป็นท่ี ประดิษฐานองค์พระบรม
สารีริกธาตุ ณ ยอดดอยสุเทพ อยู่คู่ฟ้าคู่ดินเชียงใหม่มานับแต่นั้น ท่ีวดัแห่งน้ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์เมืองเชียงใหม่ 
ได้อย่างชัดเจน สามารถเดินขึ้นบนัไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อไปยงัวดั หรือใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลงดอยสุเทพได ้
ระหวา่งเวลา 05.30-19.30 น.  

** ความเช่ือและวิธีการบูชาของคนท่ีมาไหว้พระธาตุแห่งนี้ **  เช่ือกนัวา่หากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะ
มีแต่ความส าเร็จสมหวงัดงัปรารถนา แคลว้คลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได ้ในการสักการะพระธาตุนั้น ควรเตรียม
ขา้วตอก ดอกไม ้ธูปเทียนแลว้เดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวค านมสัการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวงั
ในส่ิงท่ีปรารถนา และควรไหวพ้ระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซ่ึงให้อานิสงส์ท่ีต่างกัน คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจ
พระจนัทร์เพ็ญ ทิศใต ้ขอให้ไดเ้ป็นพระภิกษุสงฆ์ไดบ้วชในบวรพุทธศาสนา ทิศตะวนัออกขอให้ไดข้ึ้นสวรรค์ ทิศ
ตะวนัตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดเม่ือไดม้านมสัการพระธาตุดอยสุเทพแลว้ ควรมา
กราบอนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั นกับุญแห่งลา้นนา ท่ีประดิษฐานอยูต่รงเชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกดว้ย 

 

☞  น าทุกท่านเดินเล่น  ถนนนิมมานเหมินทร์  ถนนเส้นน้ีคงไม่มีใครไม่รู้จกั เพราะเป็นถนนช่ือดงัของเชียงใหม่ท่ี
เป็นแหล่งรวมร้านคา้ ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ คาเฟ่เก๋ๆ และเต็มไปดว้ยความคึกคกัอย่างถนนนิมมานเหมินทร์  
ซอย 1 เป็นถนนท่ีคงเอกลกัษณ์ของผูค้นและศิลปวฒันธรรมของชาวลา้นนาไว ้มีร้านแกลเลอร่ี ร้านขายของตกแต่ง
บา้น นิมมานเหมินทร์ ซอย 9 เป็นถนนสายกาแฟ เต็มไปดว้ยร้านกาแฟช่ือดงั เหมาะส าหรับคอกาแฟและสายชิลไป
นัง่เล่น สาย Cafe Hopping ตอ้งเลิฟท่ีน่ีมากแน่นอนค่ะ  *อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย    
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TARIN HOTEL CHIANG MAI หรือเทียบเท่า 

วันท่ีส่ี  เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยค า – ช้อปป้ิงของฝาก – กรุงเทพฯ  BIG  C ลาดพร้าว   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

☞ สู่  วัดพระธาตุดอยค า WAT PHRA THAT DOI KHAM (วัดหลวงพ่อทันใจ)  วดัส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุ
เก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 465 เมตร 
วดัพระธาตุดอยค ามีลานชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยงัเป็นท่ี  ประดิษฐานพระเจ้า
ทนัใจซ่ึงมีอายเุก่าแก่ กวา่ห้าร้อยปี เดิมทีพระธาตุน้ีเป็นท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ตามความเช่ือ จึงผา่นการ
บูรณะและเติมแต่งอยู่ตลอดจากผูท่ี้มีอ านาจในเวลานั้น จากอาณาจกัรหริภุญชยัโดยบุตรของพระนางจามเทวี มาถึง
สมยัอาณาจกัรลา้นนาถือก าเนิดและเจริญรุ่งเรือง จากนั้นเม่ือลา้นนาเส่ือมลงวดัพระธาตุดอยค าจึงกลายเป็นวดัร้าง 
กระทัง่มีการคน้พบวตัถุโบราณล ้าค่าหลายช้ิน รวมถึงความเช่ือเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิจากการขอพรท่ีเล่ากนัมาเป็นทอด 
และบริเวณเนินวดัท่ีมีช่ือเสียงมาจากประเพณีบูชาปู่ แสะและยา่แสะ จนปัจจุบนัมีช่ือมีประชาชนไปสักการะบูชา อยา่ง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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ไม่ขาดสายและท่ีน่ีเป็นท่ีประดิษฐาน องคห์ลวงพ่อทนัใจ ท่ีประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อ
เป็นสิริมงคลกบัตวัเองและครอบครัวเป็นจ านวนมาก  

** วิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ  จากขอ้มูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อทันใจ  วัดพระธาตุดอยค า 
เชียงใหม่ ได้แนะน าไวด้ังต่อไปน้ี  -จุดธูป 3 ดอก -ขอได้ 1 เร่ือง -ขอกับเหรียญหรือองค์พระท่ีบ้าน -ถา้ส าเร็จตอ้ง
ถวายพวงมาลยัดอกมะลิ 50 พวงขึ้นไป -บอกช่ือ -สกุล  ดงัๆ แลว้ สวดคาถาหลวงพ่อทนัใจ **ตั้งนะโม 3จบ  “โอม
นะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมงั จะปาคะ” อย่างไรก็ดี การขอพรกบัหลวงพ่อทนัใจนั้นสามารถขอไดทุ้กเร่ือง แต่ย  ้าว่า 
ตอ้ง “ขอทีละเร่ือง” และตอ้งเอ่ยช่ือนามสกุลของตนเองให้ชดัเจน และ ขอพรอย่างชดัเจนว่าตอ้งการให้ท่านเมตตา
ช่วยเหลือในเร่ืองใด  เม่ือส าเร็จแลว้จึงขอเร่ืองใหม่ได ้  และอย่าลืม เม่ือสมปรารถนาแลว้ต้องมาถวายพวงมาลยัดอก
มะลิดว้ยตนเองเท่านั้น ท่ีวดัพระธาตุดอยค า!!    

 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชม.) ให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนรถ ชมวิว

สองขา้งทาง 
 อสิระอาหารเย็น ระหว่างทางกลบักรุงเทพฯ  พร้อมใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก. 

23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ   BIG  C ลาดพร้าว  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
 

หมายเหต ุ: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก์

,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและ

ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ. 
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โรงแรม วันเดินทาง ประเภท 
จ านวน 
คน 

ราคา 

INN COME HOTEL CHIANG RAI 
+ TARIN HOTEL CHIANG MAI 

21 - 24 ตุลาคม 2563 
(วนัปิยะ) 

STANDARD ROOM 30 4,555 

INN COME HOTEL CHIANG RAI 
+ TARIN HOTEL CHIANG MAI 

22 - 25 ตุลาคม 2563  
(วนัปิยะ) 

STANDARD ROOM 30 4,999 

INN COME HOTEL CHIANG RAI 
+ TARIN HOTEL CHIANG MAI 

4 - 7 ธันวาคม 2563  
(วนัพ่อ) 

STANDARD ROOM 30 4,999 

INN COME HOTEL CHIANG RAI 
+ TARIN HOTEL CHIANG MAI 

9 - 12 ธันวาคม 2563  
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

STANDARD ROOM 30 4,999 

INN COME HOTEL CHIANG RAI 
+ TARIN HOTEL CHIANG MAI 

30 ธค. - 2 มค. 2564  
NEW YEAR (วนัปีใหม่) 

STANDARD ROOM 30 5,999 

INN COME HOTEL CHIANG RAI 
+ TARIN HOTEL CHIANG MAI 

31 ธค. - 3 มค. 2564  
NEW YEAR (วนัปีใหม่) 

STANDARD ROOM 30 5,999 

 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ  500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   ช าระได้ท่ีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ารถบสัปรับอากาศไป-กลบั และน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ      
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณีเด็กท่ีมีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมคัคุเทศก์และคนขับรถ  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กับความพงึพอใจของท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพ่ือให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลิก 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออก
เดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ** 

หมายเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก  ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง 
ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9.มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

 

 


