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01. วันแรกของกำรเดินทำง     กรุงเทพฯ  – ก ำแพงเพชร - ล ำปำง  
 

06.00 น.  พรอ้มกนัท่ีหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาฯ  ริมถนนองัรีดนูงัต ์
06.30 น.  ออกเดินทำงโดยรถโคช้ปรบัอำกำศสูจ่งัหวดัก ำแพงเพชร (368 กม. / 4 ชม. 40 นำที) 
- บริกำรอำหำรเชำ้  เครื่องดื่ม ชำ – กำแฟ และผลไม ้/ ทกัทำยสนทนำตำมประสำคนกนัเอง 
น ำชมอุโบสถท่ีสรำ้งดว้ยศิลำแลงจำกหินธรรมชำติแห่งเดียวในโลกท่ี วัดหนองปลิง  รอบอุโบสถแกะสลักลวดลำย
เก่ียวกบัพทุธศำสนำอย่ำงวิจิตรงดงำม ถือวำ่เป็นเอกลกัษณข์องเมืองก ำแพงเพชร  
อำหำรกลำงวนัท่ีรำ้นบำ้นริมน ำ้ 
บ่ำย       เดินทำงสูจ่งัหวดัล ำปำง ( 251 กม. / 3 ชม. 15 นำที ) 
 

ใบอนญุำตฯ เลขที่ 11/461 

       จนัทรท์ี ่12 - ศุกรท์ี ่16 เมษำยน 2564  ( 5 วัน 4 คืน ) 

สงกรำนต์ .. แอ่วเมืองเขลำงค ์  นครล ำปำง

หลวง 
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ท่ีพกั  โรงแรมทรีธำรำ  (พกั 3 คืน ) 
อำหำรค ่ำท่ีรำ้น 
 
 
 
 
 
 
 

02. วันที่สองของกำรเดินทำง        วัดพระบำทปู่ผำแดง – อุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน 

  

อำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม   

เดินทำงสู่อ  ำเภอแจห้่ม (64 กม./ 1.15 ชม.) ถึงสวนอำหำรแอ่วอิ่ม  เปลี่ยนพำหนะเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถสองแถวเล็กนั่ง 8 – 
10 ท่ำน) น ำท่ำนเดินทำงสูวั่ดเฉลิมพระเกยีรตพิระจอมเกล้าราชานุสรณ ์หรือ วดัพระบำทปู่ ผำแดง 1 ใน 10 Unseen 
in Thailand ท่ีแมแ้ต่คนล ำปำงเองยงัไม่ค่อยรูจ้กัหรือเคยไป บริเวณวดัแบ่งเป็น 3 ส่วน ดำ้นล่ำงมีสถำนท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ 
อุโบสถ มีลักษณะเหมือนวดัทำงลำ้นนำ หลงัคำลดหลั่นสองชัน้ มีสิงหค์ู่ยืนเฝ้ำอยู่บริเวณดำ้นหนำ้  ส่วนภำยในอุโบสถ
ประดิษฐำนพระนิรันตรำย ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปประจ ำพระองคข์องรัชกำลท่ี 4 ดำ้นหลงัอุโบสถมีองคเ์จดีย ์และยังมี  
ศำลำสมปรำรถนำอีกดว้ย  จำกนัน้ใชร้ถทอ้งถ่ินท่ีมีควำมช ำนำญขึน้สูช่ัน้ท่ี 2 ของดอยภูผาหมอก หรือดอยจิหมอกอยู่ใน
เขตพืน้ท่ีของ 2 อ  ำเภอ คืออ ำเภอแจห้่ม และอ ำเภอปำน  ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท เป็นท่ีเคำรพและศรัทธำ       
ของชำวเมืองล ำปำง  จำกนั้นเดินทำงลัดเลำะเลียบเขำชมทิวทัศน์อันงดงำมรอท่ำนอยู่บนดอยพระบาท เป็นท่ี
ประดิษฐำนองคพ์ระธำตุสีทองสกักำระองคพ์ระธำตุ และชมทศันียภำพบนยอดดอยท่ีมีเจดียส์ีขำว ดำ้นในบรรจุอฐิัของ
พระเกจิอำจำรยส์  ำคญัๆ เรียงรำยอยู่จ  ำนวนมำก และภำพทิวเขำแนวยำวของอ ำเภอแจห้่ม   
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนกลบัลงสูด่ำ้นลำ่ง 

อำหำรกลำงวนัท่ีรำ้น   

เดินทำงสู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (25 กม. / 45 นำที) เป็นแหล่งธรรมชำติท่ีคงสภำพป่ำไวไ้ดอ้ย่ำงสมบูรณม์ีอำกำศ             
เย็นสบำยตลอดทัง้ปี เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวเพ่ือสขุภำพท่ีไดร้บัควำมนิยมสงู และเป็นท่ีด ำเนินงำนตำมแนวพระรำชด ำรสั 
ในกำรใชพ้ลงังำนน ำ้ธรรมชำติมำประยุกต ์กำรด ำเนินงำนสอดคลอ้งเป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรอนุรกัษ์และ
กำรรกัษำสภำพแวดลอ้มใหค้งอยู่อย่ำงยั่งยืน  บริเวณอทุยำนฯ มีบ่อน า้ร้อนแจ้ซ้อน เป็นแหลง่น ำ้พรุอ้นท่ีมีสภำพกำรเกิด
ทำงธรณีวิทยำ มีกลิ่นก ำมะถนัออ่นๆ น ำท่ำนพกัผ่อนแช่เทำ้ตำมอธัยำศยั  
น ำชมกลุ่มน ้ามอญแจ้ซ้อน ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มน ำ้มอญแจซ้อ้น จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 1 สิงหำคม 2539 จำกกำร
รวมกลุม่ของแมบ่ำ้นศรีดอนมลู ต ำบลแจซ้อ้น ท่ีมีควำมสนใจและรกังำนทอผำ้แบบพืน้เมือง และไดเ้ป็นสินคำ้โอทอปประ
จ ำจงัหวดัล ำปำง ระดบั 5 ดำว เมื่อปี พ.ศ. 2552 และยงัไดห้นงัสือส ำคญัแสดงกำรจดัทะเบียนวิสำหกิจชมุชน  
เม่ือปี พ.ศ.2549  สมควรแก่เวลำเดินทำงกลบัเขำ้ตวัเมืองล ำปำง 
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อำหำรค ่ำท่ีรำ้น 

ท่ีพกั    โรงแรมทรีธำรำ 
 
 
 
 
 
 
 

03. วันที่สำมของกำรเดินทำง    พระพุทธรูปเรืองแสง –พิพิธภัณฑ์เซรำมิคธนบดี   
 

อำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม 

ออกเดินทำงสูส่ านักสงฆพ์ระธาตุอรัญวาส (ส  ำนกัสงฆด์อยวงัเฮือ) (18 กม. / 30 นำที) ตัง้อยู่ท่ีบำ้นผำลำด ต.พระบำท 
อ.เมือง จ.ล  ำปำง  บริเวณโดยรอบเป็นอำ่งเก็บน ำ้ขนำดใหญ่ท่ีเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “ทะเลล ำปำง”  บนดอยเล็กๆ มีส  ำนกั
สงฆต์ัง้อยู่ไดร้บัขอ้มลูจำกหลวงพ่อภูริปัญโญ ภิกขุ  เล่ำว่ำส  ำนกัสงฆแ์ห่งนีม้ีมำนำนแลว้ ไม่มีหลกัฐำนแน่ชัดว่ำสรำ้งกัน
มำแต่เมื่อใด สิ่งท่ีส  ำคญัในส ำนักสงฆค์ือพระพุทธรูปเรืองแสงองคเ์ดียวในโลก เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจกัรพรรดิ 
ประดิษฐำนในวิหำรพระนำมวำ่ “พระโคดมพทุธเจำ้”  1 ในสถำนท่ีอนัซีนของล ำปำง 

น ำชมวัดปงสนุก เป็นวดัส ำคญัคู่กบัล  ำปำงมำชำ้นำน สณันิษฐำนว่ำสรำ้งขึน้ในสมยัเจำ้อนันตยศ รำชบุตรของพระนำง
จำมเทวีแห่งหริภณุไชย (ล ำพนู) เป็นวดัอนรุกัษศ์ิลปวฒันธรรม-สถำปัตยกรรมเก่ำแก่ ท่ีเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศ 
และไดร้บัรำงวลั “Award of Merit” จำก UNESCO ในปี พ.ศ.2551  

อำหำรกลำงวนัท่ีรำ้น 

เดินทำงสู่ อ  ำเภอเกำะคำ น ำชมวัดปงยางคก เป็นวดัเก่ำแก่มีอำยุ 1,315 ปี และพระวิหำรอำยุ 283 ปี มีซุม้ประตโูขงท่ี
สวยงำม นบัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวทำงวฒันธรรมท่ีน่ำสนใจ   

จำกนัน้ยอ้นรอยต ำนำนชำมไก่นครล ำปำง ทีพ่พิธิภัณฑเ์ซรามิคธนบด ีเม่ือปี พ.ศ.2498 นำยอี ้(ซิมหย)ู แซฉิ่น ไดค้น้พบ
แร่ดินขำวครัง้แรกท่ีบำ้นปำงค่ำ อ ำเภอแจห้่ม และไดร้่วมก่อตัง้โรงงำนเซรำมิคแห่งแรกของจังหวดัล ำปำง เพ่ือผลิตชำม
ตรำไก่ส่งขำยไปทั่วประเทศ สรำ้งรำยได ้และช่ือเสียงใหก้บัจงัหวดัล ำปำงจนถึงปัจจุบนั จำกนัน้ใหทุ้กท่ำนร่วมกิจกรรม 
Work Shop วำดลวดลำยบนเซรำมิคบนถว้ยดว้ยฝีมือของท่ำนเอง และน ำกลบัไปเป็นท่ีระลกึ    

น ำท่ำนน่ังรถม้า (คนัละ 2 ท่ำน) รอบเมืองเลก็ผ่ำนชมสำมแยกถนนทิพยช์ำ้ง - ถนนบำ้นเชียงรำย เลียบแมน่ ำ้วงั ผ่ำนบำ้น
ไมเ้ก่ำ สวนสำธำรณะเขลำงคน์คร ย่ำนตลำดอศัวิน และหำ้แยกหอนำฬิกำเขำ้ถนนบญุวำท (ประมำณ 30  นำที) 

อำหำรค ่ำท่ีรำ้น   

ท่ีพกั  โรงแรมทรีธำรำ 
 



แอ่วเขลางค ์นครล ำปำง   |  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. วันที่สี่ของกำรเดินทำง        ล ำปำง – พิษณุโลก    
 

อำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม 

น ำท่ำนสกักำระพระธาตุล าปางหลวง เป็นพระธำตคุูบ่ำ้นคูเ่มืองของชำวล ำปำง  ท่ีประชำชนชำวไทยต่ำงถ่ินเมื่อเดินทำง
มำถงึเมืองนีจ้ะตอ้งไปกรำบไหวบ้ชูำเพ่ือควำมเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 
เดินทำงสูเ่หมืองแม่เมาะ อ  ำเภอแมเ่มำะ (33.6 กม./ 40 นำที) เป็นเหมืองถ่ำนหินลิกไนตท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย  
น ำชมพิพิธภัณฑศู์นยถ์่านหนิลิกไนตศ์ึกษา (เหมืองแม่เมำะ) ท่ีจะใหค้วำมรูท้ำงดำ้นธรณีวิทยำบริเวณเหมืองแม่เมำะ
รวมไปถงึประวตัิควำมเป็นมำของเหมืองและเทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำตำ่งๆ โดยจะถ่ำยทอดเรื่องรำวผ่ำนภำพยนตร ์3 มิติ
และเทคโนโลยีท่ีไฮเทคทันสมยั จำกนัน้ชมสวนพฤกษชาติ ท่ีไดร้บักำรปรบัปรุงใหก้ลำยเป็นสวนสำธำรณะเต็มไปดว้ย
ดอกไมส้วยงำม และยงัเป็นท่ีประดิษฐำนพระบรมรำชำนสุำวรียร์ชักำลที่ 7 และจดุชมวิวท่ีงดงำม  
อำหำรกลำงวนัท่ีรำ้น 
บ่ำย เดินทำงสูจ่งัหวดัพิษณโุลก ( 251 กม. / 3 ชม. 30  นำที) 
ท่ีพกั   โรงแรมภทัธำรำ รีสอรท์ แอนด ์สปำ  
อำหำรค ่ำท่ีรำ้น 
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05. วันที่ห้ำของกำรเดินทำง       พิษณุโลก – นครสวรรค์ - กรุงเทพฯ   
 

อำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม 

เดินทำงสู ่เมืองปากน า้โพ (135 กม. / 1 ชม. 50 นำที) แวะซือ้ขนมของฝำกตำมอธัยำศยั 
ออกเดินทำงสู ่จงัหวดัสูจ่งัหวดัสิงหบ์รุี  (119 กม. / 1 ชม. 30 นำที ) 

อำหำรกลำงวนัท่ีรำ้นอำหำรกุง้เผำทองชบุ (บริกำรกุง้เผำน ำ้หนกั 4 ขีด ท่ำนละ 1 ตวั) 

จำกนัน้เดินทำงกลบักรุงเทพมหำนคร ( 121 กม. / 2 ชม. 30 นำที) 

16.00 น.  ถงึกรุงเทพมหำนคร โดยสวสัดิภำพ  รถจอดท่ีหนำ้คณะครุศำสตร ์จฬุำฯ  ริมถนนพญำไท 
กลบัถงึบำ้นดว้ยควำมสนกุสนำนและประทบัใจ 
หมำยเหต ุ   ก ำหนดกำรนีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงบำ้งตำมเหตกุำรณแ์ละควำมเหมำะสม  
 
 

อัตรำค่ำบริกำร  (ส  ำหรบั 18 – 19 ท่ำน )  
ผูใ้หญ่    ท่ำนละ   19,900.-  บำท  
พกัเด่ียว  เพ่ิม           3,900.-  บำท 
 

อัตรำนี้รวม 

1. รถบสัlปรบัอำกำศ และรถทอ้งถ่ิน ท่องเท่ียวตำมรำยกำร  
2. ท่ีพกัตำมรำยกำร (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 
3. อำหำรจดัเลีย้ง พรอ้มอำหำรวำ่ง เครื่องดื่มและผลไม ้
4. คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำร 
5. กิจกรรม Work Shop ท่ีพิพิธภณัฑเ์ซรำมิคธนบดี 
6. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 
     - วงเงินคำ่รกัษำพยำบำลเน่ืองจำกอบุตัิเหตทุ่ำนละ  500,000  บำท  
7. มคัคเุทศกท่ี์เขม้แข็งจำกชยัทวัร ์
 

อัตรำนี้ไม่รวม 

1. คำ่อำหำรและเครื่องดื่มนอกเหนือจำกรำยกำร  
2. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั เช่น คำ่โทรศพัท,์ คำ่มินิบำร,์ คำ่ซกัรีด 
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สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในรถ 

แอลกอฮอลส์เปรย ์, หนำ้กำกอนำมยั , จดัท่ีนั่งโดยเวน้ระยะห่ำง (SOCIAL DISTANCING) 
ท ำควำมสะอำดพำหนะตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 
 

เงื่อนไขกำรจอง  

จองพรอ้มช ำระคำ่บริกำร 100 % 
โอนเขำ้บญัชี    บริษัท ชยัทวัร ์1984 จ ำกดั 
ธนำคำร ธนชำต   เลขท่ี 008-617-926-7 
โอนแลว้กรุณำสง่ใบ Pay In ผ่ำนทำง Line @ chaitour   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดิตอ่  :  065 635 1997 , 080 571 5551 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th 
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลำ  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 
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