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ลาํพูน เมืองสงบ วฒันธรรมแบบลา้นนาอนัเก่าแก่ บรรยากาศของบา้นเมืองท่ีน่าอยู ่ ผูค้นใชชี้วิตแบบไม่ 
เร่งรีบ กิน อยูอ่ยา่งเรียบง่าย  ยงัมีวิถีชีวิตทอ้งถ่ินแบบดั้งเดิมอยูม่าก  มีวดัวาอารามเก่าแก่ งดงามดว้ย

สถาปัตยกรรมเฉพาะถ่ินใหไ้ดเ้ยีย่มชมมากมาย  มีชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน  
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ลาํพูน 

18.30 น.     พร้อมกนัท่ี สวนลุมพินีวนั ฝ่ังตรงขา้มโรงพยาบาลจุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี เช็คอุณหภูมิร่างกาย ฉีกยาฆ่าเช้ือโรคกระ

เป่าเดินทาง และมีบริการแจกหนา้กากอนามยั(แบบใชแ้ลว้ท้ิง)  

19.00 น. เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ VIP 28 ท่ีนัง่ ออกเดินทางสู่ จ.ลาํพนู  พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

วนัที่สอง ลาํพูน-วดัศรีดอนชัย-วดัดอยติ-วดัพระบาทตากผ้า-วดัพระเจ้าตาเขียว-วดัเกาะกลาง-วดัจามเทว-ี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทว-ีเทศกาลโคมแสงดวง ณ วดัพระธาตุหริภุณชัย 

 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิยาม ณ จงัหวดั ลาํพนู รับประทานอาหารเชา้(1) ลิม้รสขา้วซอยลาํพนู  

08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.บา้นธิ ชม วดัศรีดอนชัย  วดัน้ีเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปปางลีลาสูง 59 ศอก เป็นพระพทุธรูปท่ีสูงและ

ใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ สร้างข้ึนจากศรัทธาของประชาชน ในปี พ.ศ. 2538 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อถวายเป็นพระราชกศุล 

เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชยเ์ป็นปีท่ี 50 และพระองคท์รงพระราชทาน

นามวา่ พระพทุธเฉลิมสิริราช ชม วดัดอยติ สกัการะ อนุสาวรีย ์พระรูปครูบาศรีวิชยันัง่สมาธิ เด่นอยูบ่นเนินยอดดอยวดั

พระธาตุดอยติ พระรูปครูบาศรีวิชยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยท่ีเคยเห็นมา  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2)ท่ี ปิงโคง้ปลาสด 
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บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.ป่าซาง เพื่อนาํท่านชม วดัพระพุทธบาทตากผ้า เป็นศูนยก์ลางท่ีสาํคญัของการศึกษาพระปริยติัธรรม ทั้ง

แผนกนกัธรรม และบาลี ของพระภิกษุสามเณรในภาคเหนือ ชม วดับ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว พระพทุธรูปขนาดใหญ่ปาง

นัง่ขดัสมาธิ ขนาดหนา้ตกักวา้ง 13 ศอก สูง 18 ศอก โดยสร้างครอบ อุโมงคท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุ (อุโมงคด์งักล่าวอยูใ่ตพ้ื้น

พระพทุธรูปปัจจุบนัน้ี) ชม วดัเกาะกลาง  รูปทรงสถาปัตยกรรมศิลป์ มีความเก่าแก่ มีโบราณวตัถุและช้ินส่วน

ประติมากรรมปูนป้ัน เป็นศิลปกรรมตกแต่ง สถาปัตยกรรมมากมายมีอายรุ่วมสมยักบัยคุลา้นนาตอนตน้ ท่ีมีอิทธิพลจาก

ศิลปะหริภุญชยั จนไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่ ตวัเมืองลาํพนู เพื่อนาํท่านสกัการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทว ีสร้างข้ึนเพื่อเป็น

อนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซ่ึงเป็นองคป์ฐมกษตัริยแ์ห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญท่ี์มีคุณธรรม ความสามารถ

และกลา้หาญ ไดน้าํพทุธศาสนาศิลปวฒันธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบน้ีจนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบนั ชม  

วดัจามเทว ีเป็นวดัเก่าแก่ท่ีสาํคญัมา ตั้งแต่สมยัลา้นนาไทย ท่ีมีความสาํคญัทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ และโบราณคดีตาม

หลกัฐานท่ีไดพ้บศิลาจารึกเช่ือวา่ พระราชโอรส ของพระนางจามเทวีปฐมกษตัริย ์แห่งนครหริภุญชยั  โปรดใหส้ร้างวดัน้ี

ข้ึนเพื่อถวายพระเพลิง 

 

 
17.00 น. นาํท่านเขา้งาน เทศกาลโคมแสนดวง ณ วดัพระธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานสาํคญัในภาคเหนือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูคู่่เมือง

ลาํพนูมาอยา่งยาวนานตั้งอดีตนบัเวลามากกวา่พนัปี  ยงัเป็นองคพ์ระธาตุประจาํปีเกิดของคนเกิดปีระกา เป็นเจดียแ์บบ

ลา้นนาไทยแท้ๆ  ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคาํ ก่อนท่ีจะเขา้ไปในบริเวณวดั ตอ้งผา่นซุม้ประตูก่ออิฐถือ

ปูนประดบัลวดลาย วิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมยัศรีวิชยั ประกอบดว้ยซุม้ยอดเป็นชั้น ๆ เบ้ืองหนา้ซุม้ประตูมีสิงห์

ใหญ่คู่หน่ึงยนืเป็นสง่า  ภายในวดัยงัมีโบราณสถานท่ีสาํคญัอีกหลายอยา่ง ไหเ้ราไดก้ราบไหวบู้ชา อาที วิหารพระเจา้ทนัใจ,

วิหารพระเจา้องคแ์ดง,รอยพระพทุธบาทส่ีดวง,วิหารพระนอน ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความอลงัการของ โคมไฟนบัแสน

ดวง ซ่ึงปีน้ีจดัตั้งแต่วนัท่ี 12 กนัยายน – 31 ตุลาคม 2563 ร่วมบูชา ถวายโคม แขวนโคม ซ่ึงชาวลา้นนาเช่ือวา่แสงประทีปท่ี

สวา่งจากโคมจะช่วยส่องประกายใหชี้วิตมีความเจริญรุ่งเร่ือง อยูเ่ยน็เป็นสุข อาหารคํ่าอิสระเพื่อความสะดวกในการเท่ียว 
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นาํท่านเขา้ท่ีพกั  (1) โรงแรม รอยลัปร้ินเซสซิต้ี หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว ปรับอากาศ หอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

วนัที่สาม ลาํพูน-กู่ช้าง กู่ม้า-วดัสันป่ายางหลวง-วดัมหาวนั-วดัพระยืน-กรุงเทพฯ 

 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นาํท่านชม กู่ช้าง กู่ม้า เป็นโบราณสถานท่ีตั้งอยูคู่่กนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองอีกแห่งหน่ึงท่ีชาวลาํพนูใหค้วาม

เคารพนบัถือ เม่ือตอ้งการ สมหวงัในส่ิงใด กม็กัจะมา ขอพรกนัท่ีน่ี เรียกไดว้า่เป็นทั้งโบราณสถานท่ีมีความสาํคญัเชิง

ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี ตลอดจนเป็น ท่ียดึเหน่ียวจิตใจ ของคนในชุมชน ดว้ยความเช่ือวา่เป็นสุสานชา้งศึก – มา้ศึก 

คู่บารมีของพระนางจามเทวี   ชาวลาํพนูใหค้วามเคารพนบัถือกู่ชา้งมาก มีการสร้างศาลเจา้พอ่กู่ชา้งไวใ้นทางทิศตะวนัออก

ใกลก้บัองคเ์จดียด์า้นหนา้ ศาลเจา้พอ่กู่ชา้ง มีรูปป้ันจาํลองของปู่กํ่างาเขียว เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปไดม้าสักการะ เช่ือกนัวา่

หากไดล้อดทอ้งพระยาชา้งเชือกน้ี จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประสบความสาํเร็จในส่ิงท่ีปรารถนา ชม วดัสันป่ายางหลวง เป็น

วดัท่ีติด 1 ใน 5 วดัท่ีสวยท่ีสุด ในประเทศไทย ภายในวดัสนัป่ายางหลวงมีการแกะสลกัลวดลายปูนป้ันไวอ้ยา่งวิจิตรงดงาม 

โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลกัละลายปูนป้ันท่ีสร้างไวใ้นพระวิหารอยา่งละเอียดและวิจิตรสวยงามยิง่

แมก้ระทัง่มุมหนา้จัว่ เชิงเพดานหลงัคาดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และ ดา้นหลงั รวมทั้งเสาพระวิหารกจ็ะมีลายแกะสลกัลงรักปิด

ทองไว ้แมถึ้งบา้นประตู-หนา้ต่าง ทุกบาน  วิหารพระโขงเขียว   เป็นท่ีประดิษฐานพระหยกเขียวซ่ึงนาํมาจากแม่นํ้าโขง  

ชม วดัมหาวนั วดัแห่งน้ีเคยเป็นพระอารามหลวง ของพระนางจามเทวี ส่ิงท่ีน่าชมคือ พระพทุธสิกขิ หรือพระศิลาดาํ ซ่ึง

พระนางจามเทวีอญัเชิญมา จากเมืองละโว ้ชาวเมืองเรียกพระพทุธรูปองคน้ี์วา่ พระรอดหลวง หรือพระรอดลาํพนู วดัพระ

คงฤาษีเป็นวดัท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระนางจามเทวีครองเมืองหริภุญชยั ในวดัน้ีมี พระคง ซ่ึงเป็นพระเคร่ืองท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ

และเป็นท่ีนบัถืออีกองคห์น่ึงของเมืองลาํพนู เป็น 4 วดั 4 มุมเมือง ท่ีมีการจุดพบพระเคร่ืองของเมืองลาํพนู  เช่ือวา่พระ

เคร่ืองท่ีขดุไดน้ี้เป็นเป็นพระคง ท่ี วาสุเทพฤาษี และสุกกทนัตฤาษี สร้างวดั จึงเรียกวา่ วดัพระคงฤาษี แต่นั้นเป็นตน้มา ชม  

วดัพระยืน โบราณสถานท่ีสาํคญั คือ พระเจดียพ์ระยนืเป็นศิลปกรรมพม่า  ทรงมณฑป มีพระพทุธรูปยนืทั้งส่ีทิศ เคร่ืองบน

ประกอบดว้ยเจดียห์า้ยอด โดยมีเจดียท์รงระฆงัและเจดียท์รงกลมขนาดเลก็เป็นประธาน คลา้ยกบัอานนัทเจดียท่ี์เมืองพกุาม 

และพระเจดียว์ดัป่าสกั จงัหวดัเชียงราย  เป็นเจดียท่ี์มีความสวยงามมาก จนไดเ้วลาเดินทางกลบั 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั(4)ท่ี เรือนแพ 

บ่าย  แวะซ้ือของฝาก............................ 

22.30 น. เดินทางถึงท่ีหมายปลายทางพร้อมความประทบัใจ  

หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   โดยคาํนึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
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กาํหนดวนัเดินทาง อตัราค่าบริการ จาํนวน/กรุ๊ป จอง รับได ้ พกัเด่ียว  

15 – 17 ตุลาคม 2564 

29 – 31 ตุลาคม 2564 

 ท่านละ 2,599 บาท 

ท่านละ 2,599 บาท 

   800 

800 

 

อัตราค่าบริการดงักล่าวรวม -รถโค้ชปรับอากาศ   

-ค่าท่ีพกั 1คืน 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 และคนขับรถท้องถิน่ (400 บาทต่อทริป) 

เง่ือนไขการจอง มดัจาํการเดินทางท่านละ 1,500 บาท , ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ  

ยกเลกิการเดนิทาง      - แจง้ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนทั้งหมดเตม็จาํนวน  

- แจง้ก่อนเดินทาง 20 วนั (ทาํการ)        

- แจง้ภายใน 20 วนั (ทาํการ) ไม่คืนเงิน 

มาตรการป้องกนั โควทิ -19  

 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านที่เข้าเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี 

• 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),จอห์นสนัแอนดจ์อห์นสนั (Johnson and Johnson) จาํนวน 1 เขม็ มาแลว้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 14 วนั 

และไม่อยูใ่นกลุ่มเส่ียง   

• หรือ มีผลตรวจ Rapid Antigen Test (RT-PCR)  หรือ Antigen Test Kit (ATK)   พร้อมทั้งใบรับรองแพทย ์ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง 

•  สาํหรับผูท่ี้เคยป่วยดว้ยโรค โควิท-19 แลว้ไม่เกินสามเดือนนบัจากการรักษาส้ินสุด ท่านตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ท่ีเคยติดเช้ือมาแลว้ภายใน

เวลาไม่เกินสามเดือน และไดรั้บการฉีดวคัซีนแลว้ 
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