
  

 
 
 

 

 
9-13 ธ.ค./30 ธ.ค.-3 ม.ค./10-14 ก.พ. เชยีงใหม-่เชยีงราย เทีย่วเหนอืรบัลมหนาว คราวดอกไมบ้าน 
นมสัการ/ถวายผา้หม่ 3 พระธาต+ุ 4 ดอย (1/๑) พระธาตดุอยสเุทพ (2) ดอยปยุ หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ 
ไหวพ้ระพทุธสหิงิค ์วดัพระสงิห-์อโุบสถวดัรอ่งขุน่ ชมไรเ่ชญิตะวนัของทา่น ว.วชริเมธ ี(3) ดอยอาชาทอง  
ใสบ่าตรพระขีม้า้ ไรช่าฉุยฟง (4/๒) พระธาตดุอยตงุ สวนสมเด็จยา่ ชอ้ปป้ิงสนิคา้พมา่ทา่ขีเ้หล็ก-แมส่าย 
(๓) พระธาตเุจดยีห์ลวง พระเชยีงแสนศรลีา้นนา ลอ่งเรอืแมน่ า้โขง สามเหลีย่มทองค า สูล่าวเกาะดอนเซา 
   วนัแรก : กทม. – ล าปาง                                                                                                        ศกุร ์30 ธ.ค./10 ก.พ.                                                                                              

18.00 น. รถทวัรป์รับอากาศ ออกจากหนา้ธรรมศาสตร ์สนามหลวง+บรกิารอาหารเย็น (1 : ขา้วกลอ่ง) เดนิทางสูเ่ชยีงใหม่ พักผ่อนบนรถ  

   วนัทีส่อง :  เชยีงใหม ่                                                                                                            เสาร ์31 ธ.ค./11 ก.พ.                                                                                                   

06.00 น.- รุ่งอรุณทีเ่ชยีงใหม/่ท าธรุะสว่นตวัทีห่อ้งน ้า+บรกิารอาหารเชา้อสิระทีร่า้นพษิณุโลก+ตอ่รถเล็กไปนมัสการ+ถวายผา้หม่ (1/๑)  
เชา้    พระธาตดุอยสุเทพ สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงเชยีงใหม+่เทีย่ว (2) ดอยปุย หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้+ไหวพ้ระพทุธสหิงิค ์วดัพระสงิห ์ 

เทีย่ง/บา่ย –ทานอาหารเทีย่งอสิระ+ชอ้ปป้ิงของฝากจากเชยีงใหม ่ยา่นบอ่สรา้งสนัก าแพง รา้นเครือ่งหนัง+เครือ่งเงนิ+วนาสนันท ์ 

18.00 น.- บรกิารอาหารเย็นแบบขนัโตก (2)+พักทีโ่รงแรมวนิเพลส หรอืเทยีบเทา่ พักผ่อน/อสิระทอ่งราตรทีีต่ลาดไนทบ์ารซ์า่  

  วนัทีส่าม : ชอ้ปป้ิงตลาดเชยีงใหม–่เชยีงราย วดัรอ่งขุน่-ไรเ่ชญิตะวนั                                       อาทติย ์1 ม.ค./12 ก.พ.                                                                                                                                                                                 

06.00 น.- บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม (3)+จากนัน้เดนิทางสูเ่ชยีงราย ถงึเวยีงป่าเป้า ชม“น า้พรุอ้นธรรมชาต”ิ ใหท้า่นไดอ้าบน ้าแร่ หรอื 

เชา้/เทีย่ง – แชเ่ทา้เพือ่ผอ่นคลายกลา้มเนือ้เมือ่ยปวด+อาหารเทีย่งอสิระทีต่ลาด+ชอ้ปป้ิงสนิคา้จากชาวเขา+จากนัน้เดนิทางสูเ่ชยีงราย 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

บา่ย      - ถงึเชยีงราย ชมอุโบสถวดัรอ่งขุน่ ทีว่จิติรงดงามดงัวมิานแกว้ทพิย+์ชมภาพศลิปะงานสรา้งสรรคข์อง อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน์ 

เย็น      - เยีย่มชม “ศูนยว์ปิสัสนาสากล ไรเ่ชญิตะวนั” สนทนาธรรมกับทา่น ว.วชริเมธ ีพระรุ่นใหมนั่กคดิ/นักเขยีน/นักบรรยายชือ่ดงั 

              ท าบญุถวายสงัฆทาน มวียิทยากรน าชมหอศลิป์ ว.วชริเมธ ีสวนปรศินาธรรม “อจัฉรยิะสามเณร” รูปปัน้สามเณรสอนธรรมะ  
              ปิดห ูปิดตา ปิดจมกู เปิดใจ อุโมงคก์ลว้ยไมม้งคล มธีรรมะมงคล 38 ประการ สวนพทุธเกษตร มโีรงเพาะเห็ดอารมณด์ ี 

               โรงหมกัไสเ้ดอืนเพือ่นรกั คุม้เจา้หลวง (หอตกักสลิา) โครงการมหาวชิชาลยัพุทธเกษตรศาสตร ์โรงเรยีนชาวนา 
ค า่        - อาหารเย็นอสิระทีต่ลาดเชยีงราย+พักทีโ่รงแรม/บัวทองรสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ พักผ่อน/อสิระทอ่งราตร ี 

วนัทีส่ ี ่: ดอยอาชาทอง-ไรช่าฉุยฟง-ดอยตงุ-แมส่าย/ทา่ขีเ้หล็ก/พมา่-เชยีงแสน สามเหลีย่มทองค า   จนัทร ์2 ม.ค./13 ก.พ.                                                                                                                                                     

06.00 น.- บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม/รสีอรท์ (4)+ตอ่รถทอ้งถิน่สู ่(3) ดอยอาชาทอง ใสบ่าตรพระขีม้า้+ชมไรช่าฉุยฟง บน 3 เนนิเขา 

เชา้         ทีส่วยงาม ชมิชา+ไหว ้(4/๒) พระธาตดุอยตุง เกา่แกท่ีส่ดุในลา้นนา+เทีย่วสวนสมเด็จยา่ ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวทีส่วยงาม 
เทีย่ง-บรกิารอาหาร ณ สโุขทัยบฟุเฟ่ต ์(5)+ผา่นดา่น ตม.ไทย-พมา่ (น าบัตรประชาชนตัวจรงิไปสแกนดว้ย) ชอ้ปป้ิงทีท่า่ขีเ้หล็ก+แมส่าย  

 
 

 
                      

 

เทีย่ง – ถงึเชยีงแสน+ถวายผา้หม่ (๓) พระธาตเุจดยีห์ลวง+พระเชยีงแสนศรลีา้นนา ลอดใตท้อ้งชา้ง+ตงุสะเดาะเคราะหแ์บบลา้นนา 
บา่ย   - ลอ่งเรอืแมน่ า้โขง ณ สามเหลีย่มทองค า จดุเชือ่มตอ่ 3 ประเทศไทย-พมา่-ลาว+ขึน้ฝั่งลาวเกาะดอนซาว+ชอ้ปป้ิงสนิคา้ 

เย็น   - ทานอาหารเย็นอสิระทีต่ลาด ชมทวิทัศนร์มิโขงยามพระอาทติยต์กดนิทีส่วยงาม+จากนัน้เดนิทางกลบั นอนพักผ่อนบนรถ 

   วนัทีห่า้  :  เชยีงราย – กรุงเทพฯ                                                                                             องัคาร 2 ม.ค./14 ก.พ.                                                                                                                                                                                                                                                                     

05.00 น.- เดนิทางกลบัถงึ กทม. โดยสวสัดภิาพ พรอ้มเก็บความทรงจ า+ความประทบัใจ “อิม่บุญ อุน่ใจ ไปกบั ธรรมหรรษาทวัร”์ 

 

 
พระธาตดุอยสเุทพ  ถวายผา้หม่พระธาต ุ

 
พธิถีวายผา้หม่องคพ์ระธาต ุ

www.dhammahans.com ธรรมหรรษาทวัร ์โทร.02-8845683-6, 081-9944790, 061-4026277 

อโุบสถวดัร่องขุน่ วมิานแกว้ทพิย ์   
 
 
 
 
 
 

 
น ้าพุรอ้นธรรมชาต ิเวยีงป้าเป้า 

 
อโุมงคก์ลว้ยไมม้งคล ไร่เชญิตะวนั 

 
ทา่น ว.ฯ รับพระบญัชาสด.พระสงัฆราช 
ใหเ้ป็นผูช้ว่ยเจา้อาวาสพระอารามหลวง 
วดัพระสงิห ์31 ส.ค.59 ดร.เบริต์ รว่มพธิ ี

 
พระธาตดุอยตงุ (เกา่แกท่ีส่ดุในลา้นนา) 

เง ือ่นไขรายการทวัร ์: คา่บรกิาร ทา่นละ 3,000 บาท มดัจ ากอ่น 2,000 บาท (ปีใหม ่3,800 บาท+เพิม่โรงแรม 800.-) 

อตัรานีร้วม :- คา่อาหาร 5 มือ้+คา่โรงแรม/รสีอรท์ 2 คนื+คา่ลอ่งเรอืแมน่ ้าโขง+คา่ประกันอบุตัภิัย 200,000 บาท/คน (ตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้มร่วม :- คา่รถเล็กทอ้งถิน่ข ึน้ดอย+คา่เขา้ชมสถานที+่คา่ท าบตัรผา่นแดนไปพมา่+ลาว และอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไว ้
เจา้ภาพถวายผา้หม่ (ตารางเมตรละ 50 บาท) องคพ์ระธาต ุ3 คอื 1.พระธาตดุอยสเุทพ 2.พระธาตดุอยตงุ 3.พระธาตเุจดยีห์ลวง  

     


