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วันแรก(ศุกร์ 22/10/64)      กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
18.30 น.     พร้อมกนัท่ี สวนลุมพินีวนั ฝ่ังตรงขา้มโรงพยาบาลจุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี เช็คอุณหภูมิร่างกาย  
19.00 น. เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่  พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

วันที่สอง(เสาร์ 23/10/64)  เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม-ห้วยตึงเฒ่า-วัดต้นแกว๋น-วัดพระธาตุดอยค า-ถนนคนเดิน 
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07.00 น. อรุณสวสัด์ิ ยามเชา้ ณ จ.เชียงใหม่ รับประทานอาหารเชา้(1) 
08.00 น. น าท่านเปล่ียนเป็นรถตูป้รับอากาศ เดินทางสู่ ม่อนแจ่ม ชม จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของทุ่งดอกไม ้ร้าน

ขายของท่ีระลึก ผกัผลไมเ้มืองหนาวท่ีชาวบา้นน ามาขาย เม่ือใกลถึ้ง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถขา้งล่างไม่อนุญาตให้
น ารถขึ้นไป จากนั้นเดินขึ้นไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงมีการปรับภูมิทศัน์ใหม่ มีแปลง
ดอกไมเ้ลก็ๆ กระท่อมชมวิวซ่ึงเปล่ียนเป็นลานชมวิว ชม  สกายวอล์คม่อนแจ่ม  เป็นทางเดินไมไ้ผแ่บบสั้นๆ 
ระหวา่งทางเดินประดบั 
ดว้ยดอกไมเ้มืองหนาวสีสันสดใส ชมวิว ถ่ายภาพ วิวทิวทศัน์ของภูเขาท่ีเรียงรายสลบัซบัซอ้น บริเวณดา้นหนา้ยงัมี
บริการเช่าชุดแบบชนเผา่แบบมง้ ใหเ้ช่าใส่ถ่ายภาพดว้ย ชม ภูเกบ็ตะวัน ท่ีตั้งอยูอี่กดา้นหน่ึงของม่อนแจ่ม เป็นแปลง
สวนดอกไมท่ี้สวยงาม เบ้ืองหนา้คือ ดอยหลวงเชียงดาว แลว้ใหท้่านชอ้ปป้ิงของชาวเขามากมาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  อิสระท่ี ม่อนแจ่ม 

 

 
 
บ่าย ออกเดินทางสู่ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากวา้งใกลเ้มืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกบั หุ่นฟางคิงคองยักษ์ ท่ีอ่างเก็บน ้า

หว้ยตึงเฒ่า สถานท่ีพกัผอ่นของชาวเชียงใหม่ ท่ีสร้างความต่ืนเตน้และดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาถ่ายภาพ
หุ่นคิงคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวท่ีมีภูเขาเป็นฉากหลงัอย่างไม่ขาดสาย มีสะพานไมไ้ผท่อดยาวกลางนา 
นอกจากน้ียงัมีกระท่อมกลางนา ซ่ึงเปิดใหบ้ริการเป็นท่ีพกัอีกดว้ย ชม  ลานน้องแกะ ให้ท่านไดถ้่ายรูปกบัฝงูแกะนบั
ร้อยๆตวั และถ่ายรูปกบั หุ่นฟางแกะแม่ลูก พร้อมวิวเบ้ืองหลงัคือ ดอยสุเทพ ชม วัดวัดต้นเกว๋น เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมี
ลกัษณะงดงามมาก มี ศาลาจตัุรมุข ซ่ึงพบเพียงหลงัเดียวในภาคเหนือ นอกจากน้ี ศิลปกรรมลา้นนาดั้งเดิมภายในวดั
น้ียงัจดัวา่เป็นตน้แบบท่ีสมบูรณ์และมีคุณค่ามาก ชม วัดพระธาตุดอยค า สร้างในสมยัพระนางจามเทวีกษตัริยแ์ห่ง
หริภุญชยั โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผูส้ร้าง ประกอบดว้ยเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการ
เปรียญกุฏิสงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดิมช่ือวดัสุวรรณบรรพต แต่ชาวบา้นเรียกวา่ “วดัดอยค า” 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าอิสระท่ี ถนนคนเดินบวัราย 
น าท่านเขา้ท่ีพกั (1)  โรงแรมบีพี หรือ เทียบเท่า ระดบั 3 ดาว ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน 
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วันที่สาม(อาทิตย ์24/10/64)เชียงใหม่-ล าพูน-วัดพระบาทตากผ้า-วัดพระเจ้าตาเขยีว-วัดเกาะกลาง-กู่ช้าง กู่ม้า-วัดสันป่า
ยางหลวง-วัดพระยืน-วัดมหาวัน-พระนางจามเทวี-เทศกาลโคมแสนดวงวัดพระธาตุหริภุญชัย 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(2)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.ป่าซาง เพื่อน าท่านชม วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของการศึกษาพระปริยติั

ธรรม ทั้งแผนกนกัธรรม และบาลี ของพระภิกษุสามเณรในภาคเหนือ ชม วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว พระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ปางนัง่ขดัสมาธิ ขนาดหนา้ตกักวา้ง 13 ศอก สูง 18 ศอก โดยสร้างครอบ อุโมงคท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุ 
(อุโมงคด์งักล่าวอยูใ่ตพ้ื้นพระพุทธรูปปัจจุบนัน้ี) ชม วัดเกาะกลาง  รูปทรงสถาปัตยกรรมศิลป์ มีความเก่าแก่ มี
โบราณวตัถุและช้ินส่วนประติมากรรมปูนป้ัน เป็นศิลปกรรมตกแต่ง สถาปัตยกรรมมากมายมีอายรุ่วมสมยักบัยคุ
ลา้นนาตอนตน้ ท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะหริภุญชยั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(3)ท่ี ลุงนิล 
 

 

 
บ่าย น าท่านชม กู่ช้าง กู่ม้า เป็นโบราณสถานท่ีตั้งอยูคู่่กนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองอีกแห่งหน่ึงท่ีชาวล าพูนให้

ความเคารพนบัถือ เม่ือตอ้งการ สมหวงัในส่ิงใด ก็มกัจะมา ขอพรกนัท่ีน่ี เรียกไดว้า่เป็นทั้งโบราณสถานท่ีมี
ความส าคญัเชิงประวติัศาสตร์ และโบราณคดี ตลอดจนเป็น ท่ียดึเหน่ียวจิตใจ ของคนในชุมชน ดว้ยความเช่ือวา่เป็น
สุสานชา้งศึก – มา้ศึก คู่บารมีของพระนางจามเทวี   ชาวล าพูนใหค้วามเคารพนบัถือกู่ชา้งมาก มีการสร้างศาลเจา้พ่อ
กู่ชา้งไวใ้นทางทิศตะวนัออกใกลก้บัองคเ์จดียด์า้นหนา้ ศาลเจา้พ่อกู่ชา้ง มีรูปป้ันจ าลองของปู่ ก  ่างาเขียว เพื่อให้
ประชาชนทัว่ไปไดม้าสักการะ เช่ือกนัวา่หากไดล้อดทอ้งพระยาชา้งเชือกน้ี จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประสบ
ความส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนา ชม วัดสันป่ายางหลวง เป็นวดัท่ีติด 1 ใน 5 วดัท่ีสวยท่ีสุด ในประเทศไทย ภายในวดั
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สันป่ายางหลวงมีการแกะสลกัลวดลายปูนป้ันไวอ้ยา่งวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลกั
ละลายปูนป้ันท่ีสร้างไวใ้นพระวิหารอยา่งละเอียดและวิจิตรสวยงามยิง่แมก้ระทัง่มุมหนา้จัว่ เชิงเพดานหลงัคา
ดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และ ดา้นหลงั รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลกัลงรักปิดทองไว ้แมถึ้งบา้นประตู-หนา้ต่าง 
ทุกบาน  วิหารพระโขงเขียว   เป็นท่ีประดิษฐานพระหยกเขียวซ่ึงน ามาจากแม่น ้าโขง  
ชม วัดมหาวัน วดัแห่งน้ีเคยเป็นพระอารามหลวง ของพระนางจามเทวี ส่ิงท่ีน่าชมคือ พระพุทธสิกขิ หรือพระศิลาด า 
ซ่ึงพระนางจามเทวีอญัเชิญมา จากเมืองละโว ้ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองคน้ี์วา่ พระรอดหลวง หรือพระรอด
ล าพูน วดัพระคงฤาษีเป็นวดัท่ีสร้างขึ้นในสมยัพระนางจามเทวีครองเมืองหริภุญชยั ในวดัน้ีมี พระคง ซ่ึงเป็นพระ
เคร่ืองท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีนบัถืออีกองคห์น่ึงของเมืองล าพูน เป็น 4 วดั 4 มุมเมือง ท่ีมีการจุดพบพระเคร่ือง
ของเมืองล าพูน  เช่ือวา่พระเคร่ืองท่ีขุดไดน้ี้เป็นเป็นพระคง ท่ี วาสุเทพฤาษี และสุกกทนัตฤาษี สร้างวดั จึงเรียกวา่ 
วดัพระคงฤาษี แต่นั้นเป็นตน้มา ชม  วัดพระยืน โบราณสถานท่ีส าคญั คือ พระเจดียพ์ระยนืเป็นศิลปกรรมพม่า  ทรง
มณฑป มีพระพุทธรูปยนืทั้งส่ีทิศ เคร่ืองบนประกอบดว้ยเจดียห์า้ยอด โดยมีเจดียท์รงระฆงัและเจดียท์รงกลมขนาด
เลก็เป็นประธาน คลา้ยกบัอานนัทเจดียท่ี์เมืองพุกาม และพระเจดียว์ดัป่าสัก จงัหวดัเชียงราย น าท่านสักการะ
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซ่ึงเป็นองคป์ฐมกษตัริยแ์ห่งนครหริภุญ
ไชย พระนางเป็นปราชญท่ี์มีคุณธรรม ความสามารถและกลา้หาญ ไดน้ าพุทธศาสนาศิลปวฒันธรรมมาเผยแพร่ใน
ดินแดนแถบน้ีจนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบนั ชม วัดจามเทวี เป็นวดัเก่าแก่ท่ีส าคญัมา ตั้งแต่สมยัลา้นนาไทย 
ท่ีมีความส าคญัทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ และโบราณคดีตามหลกัฐานท่ีไดพ้บศิลาจารึกเช่ือวา่ พระราชโอรส ของ
พระนางจามเทวีปฐมกษตัริย ์แห่งนครหริภุญชยั  โปรดให้สร้างวดัน้ีขึ้นเพื่อถวายพระเพลิง 
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17.00 น. เขา้งาน เทศกาลโคมแสนดวง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานส าคญัในภาคเหนือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูคู่่เมือง

ล าพูนมาอยา่งยาวนานตั้งอดีตนบัเวลามากกวา่พนัปี  ยงัเป็นองคพ์ระธาตุประจ าปีเกิดของคนเกิดปีระกา เป็นเจดีย์
แบบลา้นนาไทยแท้ๆ  ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองค า ก่อนท่ีจะเขา้ไปในบริเวณวดั ตอ้งผา่นซุม้
ประตูก่ออิฐถือปูนประดบัลวดลาย วิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมยัศรีวิชยั ประกอบดว้ยซุม้ยอดเป็นชั้น ๆ เบ้ือง
หนา้ซุม้ประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หน่ึงยนืเป็นสง่า  ภายในวดัยงัมีโบราณสถานท่ีส าคญัอีกหลายอยา่ง ไหเ้ราไดก้ราบไหว้
บูชา อาที วิหารพระเจา้ทนัใจ,วิหารพระเจา้องคแ์ดง,รอยพระพุทธบาทส่ีดวง,วิหารพระนอน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน
กบัความอลงัการของ โคมไฟนบัแสนดวง ร่วมบูชา ถวายโคม แขวนโคม ซ่ึงชาวลา้นนาเช่ือวา่แสงประทีปท่ีสวา่ง
จากโคมจะช่วยส่องประกายใหชี้วิตมีความเจริญรุ่งเร่ือง อยู่เยน็เป็นสุข อาหารค ่าอิสระเพื่อความสะดวกในการ
ท่องเท่ียว 

น าท่านเขา้ท่ีพกั (2)   โรงแรม บีพี หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว ปรับอากาศ ห้องละ 2-3 ท่าน 

วันที่ส่ี(เสาร์ 25/10/64) แม่ก าปอง-บ่อสร้าง-วัดผาลาด-อาหารพ้ืนเมือง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. อ าลาท่ีพกั เดินทางสู่ ดอยแม่ก าปอง (ใชเ้วลาเดินทาง1ชัว่โมงคร่ึง-2ชัว่โมง) เพื่อน าท่านชม หมู่บ้านแม่ก าปอง 

หมู่บา้น เลก็ๆ ท่ีหลายท่านไดย้นิคร้ังแรก อาจยงัไม่คุน้หู แต่พอไดฟั้งวา่ เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ในหุบเขาท่ีชาวบา้นใช้
ชีวิตอยูก่นัอยา่งเรียบง่าย และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์บบโฮมสเตยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีนกัท่องเท่ียว
นิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย เพื่อสัมผสัวิถีชีวิตของคนท่ีน่ี น าท่านชม น ้าตกแม่ก าปอง เป็นน ้าตกสุดอลงัการกลาง
ขนุเขาท่ีจดัวา่เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดในบริเวณบา้นแม่ก าปอง มีทั้งหมด 7 ชั้น น ้าตกแห่งน้ียงั
เป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยสามารถเดินขึ้นถึง "ดอยม่อนลา้น" ยอดเขาท่ีสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,700 
เมตร สามารถมองเห็นทิวทศัน์ไดท้ั้ง 3 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง จากนั้นเดินทางสู่ วัดคันธาพฤกษา 
หรือ วัดแม่ก าปอง ชมวิหารท่ีท าดว้ยไมส้ักทอง แกะสลกัลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัของ
ชุมชนแม่ก าปอง และท่ีน่าสนใจเห็นจะเป็นโบสถก์ลางน ้าซ่ึงใชส้ าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีความ
สวยงามและดูสงบน่ิงเป็นอย่างยิง่ น าทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟแม่ก า
ปอง ชมบรรยากาศอนัร่มร่ืนและเงียบสงบ จนถึงเวลาท่ีเหมาะสม  
 อสิระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  

บ่าย น าท่านเดินทางไปท่ี ศูนย์หัตถกรรมท าร่มบ่อสร้าง น าท่านเรียนรู้วิธีการท าร่มบ่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ชม 
วัดผาลาด วดัโบราณ เก่าแก่ ท่ีมี หอพระ เจดียแ์ละอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนาไวเ้พื่อใหศ้าสนิกชนสักการบูชา
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มาตั้งแต่อยา่งนอ้ยเม่ือ 500 กวา่ปีท่ีแลว้ จนไดเ้วลาเดินทางสู่ ตวัเมืองเชียงใหม่ ให้ท่านซ้ือของฝากกลบับา้นท่ี 
วนัสนันท์  

 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า(5)ท่ี ล าดีตีข้ัวแดง   
19.00 น. เหมาะสมกบัเวลาน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร (พกัคา้งแรมบนรถ) 
  หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   โดยค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดินทาง อตัราค่าบริการ จ านวน/กรุ๊ป จอง รับได ้ พกัเด่ียว  
22 – 26 ตุลาคม 2564  ท่านละ 3,999 บาท    2,000.-  

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม -รถโค้ชปรับอากาศ  

    -รถตูป้รับอากาศน าเท่ียว  

-ค่าท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรม  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง  
-อาหารตามรายการท่ีระบุ  และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 
-วงเงินประกนัอุบติัเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  

บาท 
อตัรานีไ้ม่รวม  -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ฯลฯ  
-ทิปมัคคเุทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น (500 บาทต่อทริป) 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าการเดินทางท่านละ 2,000 บาท , ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนัท าการ  
ยกเลกิการเดินทาง      - แจง้ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนทั้งหมดเตม็จ านวน  

- แจง้ก่อนเดินทาง 20 วนั (ท าการ) ยดึมดัจ า        
- แจง้ภายใน 20 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 
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มาตรการป้องกัน โควิท -19  

 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านที่เข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

• ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม (Sinopharm),สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เขม็ หรือ
ซิโนแวค (Sinovac) เขม็ 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เขม็ 2 หรือไดรั้บวคัซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca),ไฟเซอร์ 
(Pfizer),โมเดอร์นา (Moderna),จอห์นสันแอนดจ์อห์นสัน (Johnson and Johnson) จ านวน 1 เขม็ มาแลว้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 14 วนั 
และไม่อยูใ่นกลุ่มเส่ียง   

• หรือ มีผลตรวจ Rapid Antigen Test (RT-PCR)  หรือ Antigen Test Kit (ATK)   พร้อมทั้งใบรับรองแพทย ์ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง 
•  ส าหรับผูท่ี้เคยป่วยดว้ยโรค โควิท-19 แลว้ไม่เกินสามเดือนนบัจากการรักษาส้ินสุด ท่านตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ท่ีเคยติดเช้ือมาแลว้ภายใน

เวลาไม่เกินสามเดือน และไดรั้บการฉีดวคัซีนแลว้ 
 
 
 

 


