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เสรมิมงคลไหวพ้ระธาตุ 8 จอม เชยีงราย 

                เดินทาง : 22 – 27 กมุภาพนัธ ์2565  

จอมผอ่ จอมแว ่จอมจนัทร์ จอมแจง้ จอมกิตติ จอมหมอกแกว้ จอมสกั จอมทอง 
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1. องัคารที ่22 กุมภาพนัธ ์2565 (รถโคช้)                                       กรุงเทพฯ – ล าปาง 
 

06.00 น.   สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก   
06.30 น.  ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา-กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่......ตาก 
เดินทางสู ่จงัหวดัล าปาง สกัการะ พระธาตุล าปางหลวง เป็นพระธาตคุู่บา้นคู่เมืองของชาวล าปางที่ประชาชนชาวไทย 
ต่างถิ่นเม่ือเดินทางมาถึงเมืองนีจ้ะตอ้งไปกราบไหวบ้ชูาเพื่อความเป็นสิรมิงคลแก่ตนเอง 
อาหารค ่าที่ ......ล  าปาง 
ที่พกั โรงแรมทรีธารา 

 
2. พุธที ่23 กุมภาพนัธ ์2565 (รถโคช้+รถตู)้    ล าปาง พะเยา พาน แมล่าว 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
เดินทางสู่จงัหวดัพะเยา น าท่านสกักระ พระเจ้าทันใจ ณ วัดศรีอุโมงคค์ า เป็นพระพุทธรูปหินทรายที่มีความสมบูรณ์
ที่สุดในบรรดาพระพุทธรูปหินทรายที่ขุดคน้พบ มาจากที่ไหนนัน้ไม่มีใครทราบ และที่ไดช้ื่อพระเจา้ทนัใจนัน้ก็ดว้ยความ
ศกัด์ิสิทธิ์ของท่าน คนที่มาสกัการะขอพรมกัสมหวังในไม่ท่าน ชาวบา้นจึงเรียกท่านว่า “พระเจา้ทนัใจ” ปัจจุบนัองคพ์ระ
ประดิษฐานในวิหารพระเจา้ทนัใจที่สรา้งขึน้ใหม่บรเิวณหนา้วดัศรีอโุมงคค์ า ซึ่งไดอ้ญัเชิญองคพ์ระเจา้ทนัใจมาประดิษฐาน
เม่ือวนัที่ 11 ก.พ. 2560 ซึ่งตรงกบัวนัมาฆบชูาพอดี  
อาหารกลางวนัที่ .....พะเยา 
หลงัอาหารเดินทางสู่อ  าเภอพาน แวะเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู ้ก่อนน าท่านสกัการะ พระธาตุดอยจอมแว่ (1) “แว่”เป็น
ภาษาเหนือ แปลว่า แวะถ้าผู้ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวรา้ยทั้งปวง และอีก
ความหมายหนึ่ง “แว่” เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูด เริ่มเจรจา ถา้ไดก้ราบไหวแ้ละตัง้จิตอธิฐานการเจรจาธุรกิจจะประสบ
ผลส าเร็จ จากนั้นเดินทางต่อสู่อ  าเภอแม่ลาว น าท่านสักการะ พระธาตุดอยจอมหมอกแก้ว(2) เป็นพระธาตุที่ไม่มี
หลกัฐานปรากฏว่าสรา้งขึน้เม่ือใด หากแต่ความเชื่อในการไดก้ราบไหวต้ัง้จิตอธิษฐานกบัองคพ์ระธาตจุอมหมอกแกว้นีเ้ชื่อ
กันว่าอุปสรรคที่เปรียบเหมือนหมอกควันสีด าก็จะจางใสเหมือนหมอกแกว้และประสบความส าเร็จ  สมควรแก่เวลาเดิน
ทางเขา้สูอ่  าเภอเมืองเชียงราย 
อาหารค ่าที่ ..... 
ที่พกั...โรงแรมแกรนดวิ์สตา้ ( 3 คืน)  
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3. พฤหสับดทีี ่24 กุมภาพนัธ ์2565  (รถตู)้     เชยีงราย แม่จนั เชยีงแสน 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
เดินทางสู่อ  าเภอแม่จนัน าท่านสกักระ พระธาตุจอมจันทร์(3) ผูส้รา้งคือ พระครูบาทิพย ์เจา้อาวาสวดับา้นแหลว สรา้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2458 ความเชื่อในการกราบไหวต้ัง้จิตอธิฐาน พระธาตจุอมจนัทรน์ี ้เชื่อกันว่าจะท าใหผ้ิวพรรณสวยงามเปลง่
ปลั่งรศัมีดจุแสงจนัทรง์ดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เดินทางต่อสู่อ  าเภอเชียงแสนน าท่านสกัการะ พระธาตุจอมกิตติ(4) 
เป็นพระธาตุเก่าแก่อายุนบัพนัปีที่มีความส าคญัมากและไดร้บัการบูรณะหลายครัง้ เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเ้สด็จพระราชด าเนินมายงัวดัพระ
ธาตุจอมกิตติ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเพื่อทรงประกอบพิธียกฉัตรประดับยอดพระธาตุกลบัคืนดังเดิม การได้
กราบไหวต้ัง้จิตอธิษฐานกบัองคพ์ระธาตจุอมกิตตินีเ้ชื่อกนัว่าท่านจะอดุมไปดว้ยยศถาบรรดาศกัด์ิ ลาภยศผูค้นสรรเสรญิ 
อาหารกลางวนัที่....รา้นจนักะผกั 
เปลี่ยนบรรยากาศไปพกัผ่อนชมวิวทิวทศันข์องไรช่าเขียวสดุลกูตา ทานขนมเคก้กบัเครื่องดื่มเย็นๆที่ ไร่ฉุยฟง พรอ้มเลือก
ซือ้ชาดีๆกลบับา้นไปดว้ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสูอ่  าเภอเมืองเชียงรายสกัการะ พระธาตุจอมสัก(5) สรา้ง
ขึน้ในสมยัโยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน ต่อมา ใน พ.ศ. 2490 พระครูบาค าหลา้ สงัวโร ไดเ้ป็นประธานในการบูรณะพระธาตุ
องคใ์หม่ โดยสรา้งครอบพระธาตุองคเ์ดิมไวแ้ละไดส้รา้งวิหารเรือนไมส้กัยกใตถุ้นหลงัหนึ่ง และไดเ้ปลี่ยนชื่อมาเป็นพระ
ธาตุจอมสักจนถึงทุกวันนี ้เชื่อว่าหากไดก้ราบไหวแ้ลว้จะไดร้บัสิริมงคลสูงสุด พบพานแต่สิงดีๆเขา้มาในชีวิตอย่างน่า
อัศจรรย ์ จากนั้นน าท่านสกัการะ พระธาตุจอมทอง(6) ซึ่งอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยจอมทอง สนันิฐานว่าวัดนีน้่าจะ
สรา้งขึน้ก่อนพญามงัรายมหาราชจะเสด็จมาพบพืน้บรเิวณนีแ้ลว้โปรดใหส้รา้งเมืองเชียงรายขึน้ในปี พ.ศ.1805 โดยตาม
ประวัติที่มีการกล่าวถึงระบุว่าสรา้งขึน้ในรชัสมัยพญาเรือนแก้ว เจ้าผู้ครองเมืองไชยนารายณ์ (บริเวณอ าเภอเวียงชัย
ปัจจบุนั) ภายในวดัยงัมีสถานที่ส  าคญัคือ เสาสะดือเมืองเชียงราย(เสาหลกัเมือง)อยู่อีกดว้ย ความเชื่อเม่ือกราบไหวต้ัง้จิต
อธิษฐานจะไดม้ีทรพัยส์ินเงินทองสมบรูณ ์
อาหารค ่าที่... เชียงราย 
 

4. ศุกรท์ี ่25 กุมภาพนัธ ์2565 (รถตู)้                  แม่สรวย เวยีงป่าเป้า เชยีงราย 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
เดินทางสูอ่  าเภอแม่สรวย น าท่านสกัการะ พระธาตุจอมแจ้ง(7) ตามต านานกลา่วว่า มีพระมหาเถระเจา้รูปหนึ่งได้
เดินทางจารกิเทศนาสั่งสอนพทุธศาสนิกชน เพื่อเป็นการประกาศพทุธศาสนาจนมาถึงสถานที่แห่งนีก้รุ็ง่แจง้สว่างพอดี 
ความเชื่อ ในการไหว ้ พระธาตดุอยจอมแจง้ เชื่อกนัว่า ถา้ไดก้ราบไหวแ้ละตัง้จิตอธิฐานทา่นจะประสบความส าเรจ็และรู ้
แจง้เห็นจรงิภายในวดันอกจากองคพ์ระธาตแุลว้ยงัประดิษฐานของหลวงพ่อทองทิพยซ์ึ่งเป็นพระพทุธรูปเก่าแก่ และเชื่อกนั
ว่ามีความศกัด์ิสิทธิ์  จากนัน้เดินทางสูอ่  าเภอเวียงป่าเปา้สกัการะ พระธาตุจอมผ่อ(8) ตัง้อยู่ภายในวดัอรญัญวิเวิกคีรี 
ตามเอกสารระบวุ่าสรา้งขึน้เม่ือปี พ.ศ.2263 แต่ยงัไม่พบหลกัฐานอื่นอีก นอกจากหลกัฐานทางโบราณวตัถุ เช่น เจดีย ์
พระพทุธรูป กองหนิกองอิฐ ค าว่า “ผ่อ” เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ดหูรือมอง เชื่อกนัว่าถา้ไดก้ราบไหวแ้ละตัง้จิตอธิฐาน
เปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิตนัน้เอง 
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อาหารกลางวนัที่...สวนทพิยว์นารีสอรท์ 

น าท่านชม วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตัง้อยู่บนดอยม่อนแสงแกว้ที่ซึ่งมีทศันียภาพที่สวยงามตระการตา เป็นวดัที่มีชื่อเสียงอีก
แห่งหนึ่ง มีสถาปัตยกรรมงดงาม ลกัษณะประติมากรรมพทุธศิลป์และศิลปะที่ออกแบบโดยพระครูบาอรยิชาติ อรยิจิตฺโต 

สถาปัตยกรรมภายในวดัจะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะลา้นนา ศิลปะไทยใหญ่ และศิลปะพม่า แสดงออกถึงความเชื่อ
และวฒันธรรมของชาวพทุธในดินแดนลา้นนาแฝงความหมายเชิงธรรมะและหลกัพทุธรรมอนัลกึซึง้ จากนัน้น าท่านพกัแช่
น า้แรร่อ้นที่ ล้านนาออนเซน แช่น า้แรส่ว่นตวัแบบสไตลญ่ี์ปุ่ น(หอ้งละ 2-4 ท่าน) บรรยากาศหอ้มลอ้มดว้ยธรรมชาติที่น  า้พุ
รอ้นโป่งปเูฟือง สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้สูต่วัเมืองเชียงรายน าท่านชม รอยพระบาทของพ่อ(ในหลวงรชักาลที่ 9) 

รอยพระบาทแห่งสนัติสขุเพียงหนึ่งเดียวที่เชียงรายตัง้อยู่ที่ยอดดอยโหยดภายในค่ายเม็งรายมหาราช 

อาหารค ่าที่ .... 
 
5. เสารท์ี ่26 มกราคม 2565  (รถโคช้)     เชยีงราย พะเยา พษิณุโลก  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางผ่านจงัหวดัพะเยาเขา้สูเ่ขตจงัหวดัแพร่ 
อาหารกลางวนัที่...แพร ่
หลงัอาหารน าท่านเลือกซือ้ผลิตภณัฑม์่อฮ่อมที่ บ้านทุ่งโฮ้ง ม่อฮ่อมเป็นมรดกภมูิปัญญาทอ้งถิ่นอนัล า้ค่าของจงัหวัดแพร่ 
โดยชาวไทยพวนที่อาศยัในชุมชนบา้นทุง้โฮง้นัน้เอง ผา้ม่อฮ่อมนบัเป็นผา้เนือ้ดี ทนทานและสวยงามเหมาะส าหรบัซือ้เป็น
ของฝากได ้จากนัน้เดินทางสู่อ  าเภอเด่นชยั น าชม วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี เป็นวดัสรา้งขึน้ใหม่ในราวปี พ.ศ. 2520 มี
จุดเด่นคือเป็นวดัที่รวบรวมศิลปกรรมลา้นนาประยุกตท์ี่สวยงามมากที่สดุแห่งหนึ่ง ภาพจิตรกรรม บนฝาผนงัระเบียงคต
เป็นเรื่องราวของชาดกพืน้บา้นและภาพพทุธประวตัิ บรเิวณวดัมีเจดียท์รงลา้นนากว่า 30 องค ์มีพระนอนองคใ์หญ่โดดเด่น
อยู่ดา้นหนา้วดั และยงัมีอาคารพิพิธภณัฑไ์มส้กัทรงลา้นนาที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของลา้นนาและเมืองแพร่อีกดว้ย 
สมควรแก่เวลเ่ดินทางเขา้สูจ่งัหวดัพิษณโุลก 
อาหารค ่าที่โรงแรม 
ที่พกั  โรงแรมโยเดียเฮอรเิทจ 
 
6. อาทติยท์ี ่27 กุมภาพนัธ ์2565 (รถโคช้)          พษิณุโลก – กรุงเทพฯ  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
สกัการะขอพร องคพ์ระพทุธชินราช เลือกซือ้ขนมของฝากจากพิษณโุลก เดินทางสูจ่งัหวดันครสวรรค ์
อาหารกลางวนัที่...ครวัทิดเทือง 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
18.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ  
 

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ   21,800.-   บาท 

@ พกัเด่ียว   เพิ่ม        4,000.-   บาท 
    

อัตรานี้รวม   
1.  รถโคช้ปรบัอากาศ รถตู ้ท่องเที่ยวตามรายการ      
2.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้   
4.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
      (วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัเิหตทุ่านละ 500,000 บาท) 

6.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
 

อัตรานี้ไมร่วม   
1. ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ ANTIGEN TEST KIT  (ใบรบัรองจากแพทย)์  

กรณีไม่มีหลกัการฐานการรบัวคัซีนครบตามเกณฑ ์
2. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 

 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ   แอลกอฮอลส์เปรย ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

                   ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เงื่อนไขการจอง  โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ 
 
 
 
 
 

 

                       ติดต่อ  :   080 571 5551 , 065 635 1997   
Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th  โทรสาร. 0 2211 0119 
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