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01. พุธที่ 27 กรกฎาคม  2565          กรุงเทพฯ - พุทธสถานศักดิ์สิทธ์ิในม่านหมอกแห่งอำเภอแม่ทะ 

 

06.00 น.  สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
06.30 น.  ออกเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ  

อาหารกลางวนัที่ครวัสโมสร     

เดินทางสู่พทุธสถานศกัดิ์สิทธ์ิในม่านหมอกแห่งอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  
น าชม วัดพระธาตุดอยพระฌานโพธญิาณรังสฤษฎ ์บนฝ่ังซา้ยของแม่น า้จาง เขาอนัเงียบสงบแห่งนีส้ามารถมองเห็นววิทิวทศัน์
และทศันียภาพขนุเขาเขียวขจีไดร้อบทิศของอ าเภอแม่ทะ  ดอยพระฌานเป็นสถานท่ีเก่าแก่ส าคญัของชาวบา้นแม่ทะ ซึ่งผูเ้ฒ่าผูแ้ก่
ท่านกล่าวว่า ตัง้แต่เกิดมาก็เห็นองคพ์ระธาตุนีแ้ลว้ นั่นหมายถึงพระธาตุนีม้ีมาก่อนที่จะไดร้บัการบู รณะเป็นองคพ์ระธาตุสีขาว        
ในปัจจบุนั  มีความสวยงามของเสนาสนะต่างๆ ลว้นเกิดจากนิมิตของพระอาจารยเ์จา้อาวาสรูปปัจจุบนั  ที่น่าสนใจยิ่งโดยเฉพาะ
ล่าสุด รูปหล่อพระใหญ่ไดบุทสึ องคพ์ระใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาด้านหลังวัดดอยพระฌาน มีหนา้ตกัขนาดกวา้งถึง 14 เมตร  
ดา้นในเป็นเนือ้ทองแดง องคพ์ระมีเนือ้ออกสีเขียวฟ้า (หลวงพ่อเล่าใหฟั้งว่า ในปี พ.ศ.2556  ท่านไดน้ิมิตเห็น “ไดบุทสึ” หรือ         
หลวงพ่อโตแห่งวดัโคโตกอุิน เมืองคามาครุะ ประเทศญ่ีปุ่ น ในนิมิตรนัน้หลวงพ่อโต มาประดิษฐานอยู่บนดอยพระฌาน พรอ้มกบัมี
เสียงกล่าวว่า “สรา้งใหห้น่อย อยากมาอยู่ดว้ย” พระอาจารยพ์รชยั จึงไดม้ีโครงการสรา้งหลวงพ่อโตบนวดัพระธาตุดอยพระฌาน
ท าใหม้ีผูม้ีจิตศรทัธารว่มบรจิาคปัจจยักนัเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะมีก าหนดแลว้เสรจ็ภายในปี พ.ศ.2561)  

ที่พกั    โรงแรมอีซ่ี 2  จังหวัดล าพูน 

อาหารค ่าที่  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

02. พฤหัสบดีท่ี 28 กรกฎาคม 2565                     วัดหลวงขุนวิน - ผาช่อ แห่งอุทยานแห่งชาติแม่วาง 

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

08.00 น  ออกเดินทางสู่อ  าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  
09.30 น.  เปล่ียนพาหนะเป็นรถกะบะทอ้งถิ่น น าท่านขึน้สู่ วัดหลวงขุนวิน ที่อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลเกือบ 1,000 เมตร  วดัคงอยู่
จากพลังศรทัธามาในสองยุค คือ ในปี พ.ศ.2497 ชาวบา้นไดน้ิมนตค์รูบาอุ่นเรือนขึน้มาจ าพรรษาเป็นศูนยร์วมใจของชาวบา้น          
จนท่านมรณภาพไป จนเมื่อปี พ.ศ.2539 หลวงพ่อจรญั ทกัขญาโณ มาเป็นเจา้อาวาส ท่านไดพ้บตน้จ าปีป่าขนาดใหญ่ อายหุลาย
รอ้ยปี โดนฟ้าผ่ายืนต้นตาย ไดม้ีญาติโยมเห็นพ้องและร่วมแรงร่วมใจในการน าไม้ต้นนีม้าแกะเป็นพระพุทธรูป การขนย้าย           
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การปฏิบตัิการทัง้หมดใชแ้รงงานของชาวบา้นในพืน้ที่ ซึ่งลว้นผ่านความล าบากยากเย็นกว่าจะเป็นภาพที่ท่านไดไ้ปพบเห็น จนมา
เป็นอารามที่งดงามท่ามกลางขุนเขาแห่งตน้น า้แม่วินกลางป่าแม่วางในวันนี ้แม้ทุกวันนีก้็ยังไม่มีไฟฟ้าไปถึง (ทางวัดใชเ้พียง           
โซล่าเซลล)์  ขอเชิญท่านสกัการะพระธาตุเจดียท์ี่บรรจพุระเกศาธาตขุองสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ และ พระพุทธรูปไมจ้ าปีป่า       
ที่แกะออกมาไดเ้ป็นสอง คือ ปางจงกรมแกว้และปางปรนิิพพาน และชมบนัไดพญานาคที่คดโคง้ไดส้วยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนั รา้นปลาสาละวิน   

จากนั้นเดินทางสู่ ผาช่อ แห่งอุทยานแห่งชาติแม่วาง หนึ่งในความแปลกและงดงามของปรากฏการณท์างธรณีวิทยา อนัเกิด
จากตะกอนที่สะสมบริเวณขอบแอ่งและเชิงเขาของแนวเทือกเขาถนนธงชัยกลาง ตัง้แต่ปลายยุคเทอรเ์ชียรี่ (ประมาณ 5 ลา้นปี
ก่อน) โดยสนันิษฐานว่าบรเิวณนีเ้คยเป็นเสน้ทางไหลของแม่น า้มาก่อน (สงัเกตไดจ้ากกอ้นกรวดกอ้นหินที่มีลกัษณะกลมมนคลา้ย
หินแม่น า้ที่กระจดักระจายอยู่ตามเนือ้ดิน)      

ที่พกั    เก๊าไมล้า้นนารีสอรท์  จากโรงบ่มยาสบูเก่าสู่ที่พกักรีนโซนที่มีพืน้ท่ีสีเขียวปกคลมุทั่วบรเิวณ 

อาหารเย็นในท่ีพกั 
 

03. ศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2565      วัดดอยแม่ปั๋ง - วัดถ้ำดอกคำ  

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

08.30 น.  ออกเดินทางสู่ วัดดอยแม่ป๋ัง อ าเภอพรา้ว เป็นวัดที่หลวงปู่ แหวน สุจิณโณ เคยจ าพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 จนถึง
มรณภาพในปี พ.ศ.2528  ชมสถานที่ส าคัญภายในวัดที่ เก่ียวข้องกับท่าน อาทิ วิหารไม้ กุฏิหลวงปู่ แหวน กุฏิไม้ที่ เรียกว่า                       
โรงย่างกิเลส หรือ โรงไฟ และวิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ แหวนเท่าองคจ์ริง   ส าหรบัหลวงปู่ แหวน สจุิณโณ นัน้ ท่านเป็น
พระเกจิชื่อดังที่ถือก าเนิดในตระกูลของช่างตีเหล็กชาวจงัหวดัเลย ในวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ.2430 ในวยั 5 ขวบ ท่านไดอ้อกบวช
เนื่องจากการลม้ป่วยของโยมมารดา และก่อนสิน้ลมท่านไดฝ้ากฝังใหห้ลวงปู่ แหวนบวชตลอดชีวิต ซึ่งท่านก็ไดท้ าตามค าสั่งเสียนัน้ 
จากนัน้ท่านไดก้ลายเป็นศิษยข์องพระอาจารยเ์สาร ์กนฺตสีโล ที่วดับา้นสรา้งถ่อ อ าเภอเกษมสีมา จงัหวดัอุบลราชธานี และไดร้บั
การถ่ายทอดความรูต้ลอดจนข้อวตัรปฏิบตัิต่างๆ อย่างครบถว้น และต่อมาหลวงปู่ แหวนไดย้า้ยมาจ าพรรษาอยู่ที่วดัดอยแม่ป๋ัง 
และมรณภาพลงในวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2528 โดยมีสิรริวมอายไุด ้98 ปี 
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อาหารกลางวนัท่ี คุม้ลา้นนา  

น าชม วัดถ า้ดอกค า สถานท่ีที่หลวงปู่ มั่น ภรูทิตัโต อาจารยใ์หญ่สายพระกรรมฐาน มาบรรลธุรรมสงูสดุที่นี่       
เดินทางสู่อ  าเภอเชียงดาว  พืน้ท่ีชีวมณฑลท่ีหลายคนใฝ่ฝันถึง   

ที่พกั    วิลล่า เดอ วิลล / เดอะ เวส วิลเลจ 

อาหารเย็นในท่ีพกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565             สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี -วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ - แดนเทวดา   

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

 08.30 น.  ออกเดินทางสู่พืน้ที่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มุ่งเน้นให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรูศ้ิลปะการใช้ชีวิตของเกษตรกร                  
เป็นศูนยเ์พิ่มผลผลิตทางการเกษตรประจ าอ าเภอเชียงดาว เป็นแหล่งเรียนรู ้ดูงานเก่ียวกับการการท านา ท าสวนเกษตรอินทรีย์
แบบยั่งยืนและยงัจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรขายโดยตรงแก่ผูบ้รโิภค 
น าชม สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี ที่มีฉากหลงัเป็นดอยหลวงเชียงดาว เชิญท่านเลือกซือ้ผลิตผลอินทรียห์ลายอย่างตามฤดูกาล  
เช่น ขา้วหลากหลายสายพนัธุ ์กหุลาบท่ีน าไปท าชากหุลาบ เก๊กฮวย สตรอเบอรี่ พืชผกัและสมนุไพรหลายอย่างตามฤดกูาล  
จากนัน้เดินทางไปชมจิตรกรรมฝาผนังพระราชประวัติ รัชกาลที่ 9  อันงดงามล า้ค่าใน วัดธาราทิพยช์ัยประดิษฐ์ วดัเล็กๆ            
ที่สงบและทรงเสน่ห ์ในอดีตหลวงปู่ ครูบาธรรมชัย เจา้อาวาสวดัทุ่งหลวง อ าเภอแม่แตง ไดเ้ดินธุดงคปั์กกลดและพบบ่อน า้ทิพย ์              
ในปี พ.ศ.2522  หลงัจากนัน้จึงมีการก่อตัง้วดัธาราทิพยฯ์ ขึน้  ต่อมาในปี พ.ศ.2548 พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สิรภิาจฑุาภรณ ์ 
ไดเ้คยเสด็จมาเยือนเมื่อครัง้ที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลยัศิลปากร ท าใหท้อดพระเนตรเห็นสภาพความทรุดโทรมของวดัและฝาผนงั
วิหาร จึงมีพระด าริที่จะบูรณะใหด้ีขึน้ โดยทรงออกแบบการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารใหม้ีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน
ศิลปกรรมทอ้งถิ่นแบบลา้นนาเป็นโครงการสรา้งถวายเป็นพระราชกศุลแด่รชักาลที่ 9   

อาหารกลางวนัท่ี แดนเทวดา คาเฟ่แอนดเ์รสโตรองท ์   

 
 
 
 
 



วัดรักษาป่า ป่างามเพราะมีวัดอยู่   |  5 

 
 

เดินชมผาน า้ตกที่อลังการงดงามคู่กับสายธารน า้ใสสีฟ้าในพืน้ที่ที่เป็นเสมือนป่าไม้อันร่มรื่นใกลเ้มือง ตามดว้ยสวนไม้ดอกไม้
ประดับกับเสียงขับขานของมวลปักษาและอื่นๆอีกมากมาย  จากความตั้งใจของคุณประเวทย์ ตันวัฒนะ เจ้าของสถานที่                  
แดนเทวดา ในพืน้ท่ี 9 ไร ่ที่ตัง้ใจตัง้ชื่อและปรบัแต่งสถานท่ีแห่งนีใ้หเ้ป็นธรรมชาติบวกขอ้ธรรมใหแ้ก่ผูม้าเยือนไดส้มัผสั  
*** หลงัเดินชมแลว้ กลบัมานั่งจิบกาแฟและเครื่องดื่มเย็นๆ ก่อนออกเดินทางกนัต่อ  

ที่พกั    โรงแรมทรีธารา ล าปาง    

อาหารเย็นที่   
 
 
 
 
 
 
 

05. อาทิตย์ท่ี 31 กรกฎาคม 2565  วัดเวียง สังกะเติ๋นเถินบุรี – ซุ้มพระเจ้า -ต้นขนุนพระนางจามเทวี - กรุงเทพฯ 

     

อาหารเชา้ที่ หอ้งอาหาร 

08.30 น.  ออกเดินทางสู่อ  าเภอเถิน จ.ล าปาง 
น าชม วัดเวียง สังฆเติ๋นเถินบุรี หนึ่งในสถานที่เก่าแก่ของล าปางที่ไม่ควรพลาดชม แต่รอ้ยทั้งรอ้ยก็มักผ่านไป  ที่นี่มีวิหาร              
ศิลปะลา้นนาที่ยงัสมบูรณท์รงคุณค่าเป็นอญัมณีเม็ดงามของงานประวตัิศาสตรศ์ิลปะ อายุกว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเถิน 
เป็นเมืองหนา้ด่านในสมยัโบราณ รมิแม่น า้วังทางทิศตะวนัตก แผนผงัของวดัประกอบดว้ยซุม้โขง วิหาร และเจดีย ์ โดยซุม้ประตโูขง
น่าจะไดร้ับอิทธิพลรูปแบบมาจากวัดพระธาตุล าปางหลวง วิหารมีแผนผังส่ีเหล่ียมผืนผ้า ประดับตกแต่งลายค างดงามมาก         
วดันีป้รากฎในพงศาวดารเมืองเถินกล่าวว่า พระมหาเถรสงัฆทิตย ์สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2192  ซึ่งสอดคลอ้งลกัษณะวิหารที่นิยมสรา้ง
ในพุทธศตวรรษที่ 21-23  น าชม ซุ้มพระเจ้า ที่มีศิลปะคลา้ยที่วดัพระธาตุล าปางหลวง วดัไหล่หินและวดัปงยางคก ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชัยซุม้พระเจา้ยกเก็จย่อมมุงามที่ลวดลายฐานชุกชี เครื่องสงูหรือราชกกุธภณัฑ ์และธรรมาสนแ์บบลา้นนา
เก่าแก่ ชม ต้นขนุนพระนางจามเทวี เชื่อกันว่าพระนางจามเทวีทรงปลกู เพื่อเป็นหลกัเมือง ในปี พ.ศ.1157 เจา้ดาวแกว้ไข่ฟ้า  
เจา้เมืองเถิน ผูเ้ป็นพระสหายไดส้รา้งวิหารอุโบสถขึน้ และตน้ขนุนพระนางจามเทวีนีม้ีกันอยู่ 3 ตน้ หนึ่งในนั้นอยู่ที่วัดเวียงเถิน          
อีกสองตน้อยู่ที่วดัพระธาตดุอยสเุทพและวดัพระธาตลุ าปางหลวง  

อาหารกลางวนัท่ี บา้นรมิน า้ จงัหวดัตาก 

เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ แวะเลือกซือ้ของฝากที่ บ้านผักรักตะวัน 
19.00 น.  ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 
หมายเหต ุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
 
 
 
 



วัดรักษาป่า ป่างามเพราะมีวัดอยู่   |  6 

 
 

อัตราค่าบริการ  
 ผูใ้หญ่     ท่านละ   19,800 บาท ( 6 ท่าน / ตู ้) 
 พกัเด่ียว  เพิ่ม          2,000 บาท 
 

อัตรานี้รวม   

1. รถตูป้รบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000 บาท  
6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์

 

อัตรานี้ไม่รวม   

1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 

3. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ    

 แอลกอฮอลส์เปรย ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 
 ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เงื่อนไขการจอง   
 โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ที่ / ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บัวคัซีนครบตามกฎที่ทาง สธ. ก าหนด 
 
 
 
 

 

ติดตอ่  :   02 212 8431 ต่อ 148 (อี๊ด) / 142 (จูน) 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th  โทรสาร. 0 2211 0119 

www.chaitour.co.th 
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