
  

 
 
 

 

 

A 2559-60 : 2-6 ธ.ค./9-13 ธ.ค./30 ธ.ค.-3 ม.ค./10-14 ก.พ. ล ำพนู-เชียงใหม่-เชียงรำย ถวำยผำ้หม่ 5 พระธำต ุ 

พระธำตหุรภิญุชยั พระธำตดุอยสเุทพ พระธำตบูุชำพอ่-บูชำแม่ พระธำตชุเวดำกอง พระธำตเุจดียห์ลวง ดอยอนิทนนท ์ 

ชอ้ปป้ิงพม่ำ/ท่ำข้ีเหลก็-แม่สำย พระเชียงแสนศรลีำ้นนำ ลอ่งเรอืแม่น ้ำโขงที่สำมเหลีย่มทองค ำ อโุบสถวดัร่องขุ่น 

   วันแรก : กทม. – ล ำปำง                                                                          ศุกร์ 2 ธ.ค./9 ธ.ค./30 ธ.ค./10 ก.พ.                                                                                              
19.00 น. รถทวัร์ปรับอากาศ ออกจากหน้าธรรมศาสตร์ สนามหลวง+บริการอาหารเยน็ (1 :ข้าวกลอ่ง)+สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนพกัผ่อนบนรถ  
   วันที่สอง :  ล ำพูน - เชียงใหม่                                                                   เสำร์ 3 ธ.ค./10 ธ.ค./31 ธ.ค./11 ก.พ.                                                                                                   

06.00 น.- รุ่งอรุณที่ล าปาง+ท าธุระสว่นตวั+ทานอาหารเช้าอิสระ+ไปนมสัการ+ถวายผ้าหม่ (๑) พระธำตุหริภุญชัย/ล าพนู  สร้างสมยัพระเจ้า
เช้ำ        อาทิตยราช พ.ศ.1651 สิง่ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคูเ่มืองล าพนู+สกัการะอนสุาวรีย์พระนางจามเทวี+จากนัน้เดินทางสูเ่ชียงใหม่ 
เที่ยง      -ทานอาหารเท่ียงอิสระ+จากนัน้นัง่รถเลก็เท่ียวอุทยำนแห่งชำตดิอยอนิทนนท์ ขึน้ดอยอินทนนท์ สถำนีที่ตัง้เรด้ำกองทัพอำกำศ 
บ่ำย       จุดที่สูงที่สุดในสยาม 2,599 เมตร สิน้สดุทางหลวง 1009  +คารวะศำลเจ้ำพ่ออนิทนนท์+กู่เจ้ำอนิทวชิยำนนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ 
               องค์สดุท้าย+ชมดอกกหุลาบบานสะพร่ัง+ไหว้ (๒) พระมหำธำตุนภเมทนีดล (สถปูพอ่)+(๓) พระมหำธำตุนภพลภูมสิริิ (สถปูแม)่  
18.00 น.- บริการอาหารเยน็แบบขันโตก (2)+พกัท่ีโรงแรมเชียงใหมก่าร์เด้นท์ หรือเทียบเทา่ พกัผ่อน/อิสระทอ่งราตรีท่ีตลาดไนท์บาร์ซา่ 
  วันที่สำม : พระธำตุดอยสุเทพ–ช้อปป้ิงตลำดเชียงใหม่–เชียงรำย วัดร่องขุ่น                อำทติย์ 4 ธ.ค./11 ธ.ค./1 ม.ค./12 ก.พ.                                                                                                                                                                                 
06.00 น.- บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม (3)+ตอ่รถเลก็ขึน้ไปนมสัการ+ถวายผ้าหม่ (๔) พระธำตุดอยสุเทพ สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิคูบ้่านคูเ่มืองเชียงใหม ่ 
เช้ำ/เที่ยง- ชอปปิง้สนิค้าของฝากจากเชียงใหม ่ยา่นบอ่สร้าง-สนัก าแพง+ร้านวนสันนัท์+เดินทางสูเ่ชียงราย+ทานอาหารเที่ยงอิสระ    
บ่ำย       - ถงึเวียงป่ำเป้ำ ณ จดุพกัรถมีร้านขายของฝาก มีบ่อน ำ้ร้อนธรรมชำต ิให้ทา่นได้แช่เท้าเพ่ือผอ่นคลายเม่ือยปวด-คลายกล้ามเนือ้ 
              - ถงึเชียงราย ชมอุโบสถวัดร่องขุ่น ท่ีวิจิตรงดงามดงัวิมานแก้วทิพย์บนดิน สร้างโดย อ.เฉลิมชยั  โฆษิตพิพฒัน์+ทานอาหารเยน็อิสระ 
ค ่ำ         - ถงึแม่จัน พกัท่ีโรงแรมในเชียงราย/บวัทองรีสอร์ท  หรือเทียบเทา่  พกัผ่อนหรืออิสระท่องราตรี (กรุณาติดตอ่ไกด์/หวัหน้าทวัร์น าเท่ียว) 
  วันที่ ส่ี  :  แม่สำย/ท่ำขีเ้หล็ก/พม่ำ–เชียงแสน สำมเหล่ียมทองค ำ                                จันทร์ 5 ธ.ค./12 ม.ค./2 ม.ค./13 ก.พ.                                                                                                                                                     

06.00 น.-บริการอาหารเช้าท่ีรีสอร์ท (4)+เดินทางสูแ่มส่าย เจ้าหน้าท่ีท าเอกสารผา่นแดน (น าบตัรประชาชนไปด้วย) ผ่านดา่น ตม. ไทย-พมา่  
เช้ำ        - ตอ่รถเลก็ท้องถ่ินไปนมสัการ+ถวายผ้าหม่ (๕) พระเจดีย์ชเวดำกองจ าลอง+(๖)ไหว้พระหยกขำว+ช้อปปิง้ท่ีท่ำขีเ้หล็ก+แม่สำย 
12.30 น.– บริการอาหารเที่ยงที่สโุขทยับฟุเฟ่ต์ (5)+ถงึเชียงแสน นมสัการ+ถวายผ้าหม่+(๗) พระธำตุเจดีย์หลวง+ไหว้พระเชียงแสนศรีล้ำนนำ 
บ่ำย     - น าทา่นล่องเรือแม่น ำ้โขงท่ีสำมเหล่ียมทองค ำ จดุเช่ือมตอ่  3  ประเทศไทย-พมา่ –ลาว+ขึน้ฝ่ังลำวเกำะดอนซำว+ช้อปปิง้สนิค้า 
18.00 น.- ทานอาหารเยน็อิสระท่ีตลาดสามเหลี่ยมทองค า  ชมทิวทศัน์ริมโขงยามพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม+เดินทางกลบั  นอนพกัผ่อนบนรถ 
   วันที่ห้ำ  :  เชียงรำย – กรุงเทพฯ                                                                       อังคำร 6 ธ.ค./13 ธ.ค./2 ม.ค./14 ก.พ.                                                                                                                                                                                                                                                                     

05.00 น.- เดนิทางกลบัถึง กทม. โดยสวสัดิภาพ  พร้อมเก็บความทรงจ า+ความประทบัใจ ” อิ่มบุญ อุ่นใจ ไปกับ ธรรมหรรษำทวัร์” 
เงื่อนไข : ค่ำบริกำร ท่ำนละ 3,000 บำท มัดจ ำก่อน 2,000 บำท (ปีใหม่ 3,600 บำท+เพิ่มโรงแรม 600.-)  
อัตรำนีร้วม :- คา่อาหาร 5 มือ้+คา่โรงแรม/รีสอร์ท 2 คนื+คา่ลอ่งเรือแม่น า้โขง+คา่ประกนัอบุตัิภยั 200,000 บาท/คน 
อัตรำนีไ้ม่รวม :- ค่ำรถเล็กท้องถิ่นขึน้ดอย+ค่ำเข้ำชมสถำนที่+ค่ำท ำบัตรผ่ำนแดนไปพม่ำ+อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้                      

อโุบสถวดัร่องขุ่น วิมานแก้วบนดิน    
 
 
 
 
 
 

  เจดีย์ชเวดากอง/พม่า 
 

พระธาตดุอยสเุทพ  แหผ้่าเวียนรอบพระธาต ุ
 

  พิธีถวายผ้าหม่องค์พระธาต ุ

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



 

     
 
 
 
 
 
 

B 2559-60: 30 ธ.ค.-4 ม.ค./10-15 ก.พ. ครบสตูร : ล าพนู-เชยีงใหม-่เชยีงราย-พะเยา-แพร ่
ถวายผา้หม่ พระธาตดุอยสเุทพ ดอยอนิทนนท ์พระธาตบุชูาพอ่-พระธาตบุชูาแม ่อโุบสถวดัรอ่งขุน่ 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้พมา่/ทา่ขีเ้หล็ก-แมส่าย พระธาตชุเวดากอง พระเชยีงแสนศรลีา้นนา ลอ่งเรอืแมน่ า้โขง 

ทีส่ามเหลีย่มทองค า ลอ่งเรอืวดัชมกว๊นพะเยา พระธาตชุอ่แฮ พระธาตสุโุทนมงคลครี ี

  วันแรก : กทม. – เชียงใหม่                                                                                         ศุกร์ 30 ธ.ค./ 10 ก.พ.                                                                                              
18.00 น. รถทวัร์ปรับอากาศ ออกจากหน้าธรรมศาสตร์ สนามหลวง+บริการอาหารเยน็ (1 :ข้าวกลอ่ง)+สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนพกัผ่อนบนรถ  
  วันที่สอง : ล ำพูน-เชียงใหม่–ดอยอินทนน์ พระธำตุบชูำพ่อ-แม่ของแผ่นดนิ                            เสำร์ 31 ธ.ค./ 11 ก.พ.                                                                                              

06.00 น.- รุ่งอรุณที่ล าปาง+ท าธุระสว่นตวั+ทานอาหารเช้าอิสระ+ไปนมสัการ+ถวายผ้าหม่ (๑) พระธำตุหริภุญชัย/ล าพนู  สร้างสมยัพระเจ้า
เช้ำ        อาทิตยราช พ.ศ.1651 สิง่ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคูเ่มืองล าพนู+สกัการะอนสุาวรีย์พระนางจามเทวี+จากนัน้เดินทางสูเ่ชียงใหม่ 
เที่ยง      -ทานอาหารเท่ียงอิสระ+จากนัน้นัง่รถเลก็เท่ียวอุทยำนแห่งชำตดิอยอนิทนนท์ ขึน้ดอยอินทนนท์ สถำนีที่ตัง้เรด้ำกองทัพอำกำศ 
บ่ำย       จุดที่สูงที่สุดในสยาม 2,599 เมตร สิน้สดุทางหลวง 1009  +คารวะศำลเจ้ำพ่ออนิทนนท์+กู่เจ้ำอนิทวชิยำนนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ 
               องค์สดุท้าย+ชมดอกกหุลาบบานสะพร่ัง+ไหว้ (๒) พระมหำธำตุนภเมทนีดล (สถปูพอ่)+(๓) พระมหำธำตุนภพลภูมสิริิ (สถปูแม)่  
18.00 น.- บริการอาหารเยน็แบบขันโตก (2)+พกัท่ีโรงแรมเชียงใหมก่าร์เด้นท์ หรือเทียบเทา่ พกัผ่อน/อิสระทอ่งราตรีท่ีตลาดไนท์บาร์ซา่ 
  วันที่สำม : พระธำตุดอยสุเทพ–ช้อปป้ิงตลำดเชียงใหม่–เชียงรำย วัดร่องขุ่น                                  อำทติย์ 1 ม.ค./ 12 ก.พ.                                                                                                                                                                                 
06.00 น.- บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม (3)+ตอ่รถเลก็ขึน้ไปนมสัการ+ถวายผ้าหม่ (๔) พระธำตุดอยสุเทพ สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิคูบ้่านคูเ่มืองเชียงใหม ่ 
เช้ำ/เที่ยง- ชอปปิง้สนิค้าของฝากจากเชียงใหม ่ยา่นบอ่สร้าง-สนัก าแพง+ร้านวนสันนัท์+เดินทางสูเ่ชียงราย+ทานอาหารเที่ยงอิสระ    
บ่ำย       - ถงึเวียงป่ำเป้ำ ณ จดุพกัรถมีร้านขายของฝาก มีบ่อน ำ้ร้อนธรรมชำต ิให้ทา่นได้แช่เท้าเพ่ือผอ่นคลายเม่ือยปวด-คลายกล้ามเนือ้ 
              - ถงึเชียงราย ชมอุโบสถวัดร่องขุ่น ท่ีวิจิตรงดงามดงัวิมานแก้วทิพย์บนดิน สร้างโดย อ.เฉลิมชยั  โฆษิตพิพฒัน์+ทานอาหารเยน็อิสระ 
ค ่ำ         - ถงึแม่จัน พกัท่ีโรงแรมในเชียงราย/บวัทองรีสอร์ท  หรือเทียบเทา่  พกัผ่อนหรืออิสระท่องราตรี (กรุณาติดตอ่ไกด์/หวัหน้าทวัร์น าเท่ียว) 
 วันที่ ส่ี  :  แม่สำย/ท่ำขีเ้หล็ก/พม่ำ–เชียงแสน สำมเหล่ียมทองค ำ                                                     จันทร์ 2 ม.ค./ 13 ก.พ.                                                                                                                                                     

06.00 น.-บริการอาหารเช้าท่ีรีสอร์ท (4)+เดินทางสูแ่มส่าย เจ้าหน้าท่ีท าเอกสารผา่นแดน (น าบตัรประชาชนไปด้วย) ผ่านดา่น ตม. ไทย-พมา่  
เช้ำ        - ตอ่รถเลก็ท้องถ่ินไปนมสัการ+ถวายผ้าหม่ (๕) พระเจดีย์ชเวดำกองจ าลอง+(๖) ไหว้พระหยกขำว+ช้อปปิง้ท่ีท่ำขีเ้หล็ก+แม่สำย 
12.30 น.– บริการอาหารเที่ยงที่สโุขทยับฟุเฟ่ต์ (5)+ถงึเชียงแสน นมสัการ+ถวายผ้าหม่ (๗) พระธำตุเจดีย์หลวง+(๘) พระเชียงแสนศรีล้านนา 
บ่ำย     - น าทา่นล่องเรือแม่น ำ้โขงท่ีสำมเหล่ียมทองค ำ จดุเช่ือมตอ่  3  ประเทศไทย-พมา่ –ลาว+ขึน้ฝ่ังลำวเกำะดอนซำว+ช้อปปิง้สนิค้า 
18.00 น.- ทานอาหารเยน็อิสระท่ีตลาดสามเหลี่ยมทองค า  ชมทิวทศัน์ริมโขงยามพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม+พกัท่ีโรงแรมในเมืองเชียงราย 
  วันที่ห้ำ  :  เชียงรำย – แพร่ – กรุงเทพฯ                                                                                 อังคำร 3 ม.ค./ 3 ก.พ.                                                                                                                                                                                                                                                                     

06.00 น.-บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม (6)+จากนัน้ไปไหว้ (๙) “พระเจ้าตนหลวง” วดัศรีโคมค า/พะเยา พระพทุธรูปใหญ่ท่ีสดุในล้านนาไทย  
เช้ำ/เที่ยง-ลอ่งเรือไปไหว้หลวงพ่อศลิา วดัติโลกอาราม กลางทะเลสาบก๊วนพะเยา+บริการอาหารเท่ียง (7) ณ ภตัตาคารแสงจนัทร์ 
เยน็/ค ่ำ – เที่ยวแพร่ (๑๐)+ไหว้พระธำตุช่อแฮ+(๑๑) พระธำตุสุโทนมงคลคีรี+ทานอาหารเย็นอิสระ+เดินทางกลบั  
      วันที่หก  :  เชียงรำย – แพร่ – กรุงเทพฯ                                                                             พุธ 4 ม.ค./ 4 ก.พ.                                                                                                                                                                                                                                                                     

05.00 น.- เดนิทางกลบัถึง กทม. โดยสวสัดิภาพ  พร้อมเก็บความทรงจ า+ความประทบัใจ ” อิ่มบุญ อุ่นใจ ไปกับ ธรรมหรรษำทวัร์” 
เง ือ่นไขทวัร ์:     คา่บรกิาร ทา่นละ 3,700 บาท มดัจ ากอ่น 2,000 บาท (ปีใหม ่4,300 บาท+เพิม่โรงแรม 600.-)  
อตัรานีร้วม :-     คา่อาหาร 7 มือ้+คา่ทีพ่กั 3 คนื+คา่ลอ่งเรอื+มคัคเุทศก+์ประกนัอบุตัภิยัวงเงนิ 200.000 บาท  
อตัรานีไ้มร่วม :- คา่รถขึน้ดอย+เขา้ชมสถานที+่ผา่นดา่นไปพมา่+อืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ  

อโุบสถวดัร่องขุ่น วิมานแก้วบนดิน    
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