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01. วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ  – กำแพงเพชร - ลำปาง  
 

หมายเหตุ   (กรุณาน าเอกสารการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ติดตัวไปด้วย) 
06.00 น.  พรอ้มกนัที่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาฯ  รมิถนนองัรีดนูงัต ์
06.30 น.  ออกเดินทำงโดยรถโคช้ปรบัอำกำศ สูจ่งัหวดัก ำแพงเพชร (368 กม. / 4 ชม. 40 นำที) 
- บรกิำรอำหำรเชำ้  เครื่องดื่ม ชำ – กำแฟ และผลไม ้/ ทกัทำยสนทนำตำมประสำคนกนัเอง 
น ำชมอุโบสถที่สรำ้งดว้ยศิลำแลงจำกหินธรรมชำติแห่งเดียวในโลกที่วัดหนองปลิง  รอบอุโบสถแกะสลักลวดลำย
เก่ียวกบัพทุธศำสนำอย่ำงวิจิตรงดงำม ถือว่ำเป็นเอกลกัษณข์องเมืองก ำแพงเพชร  
อำหำรกลำงวนัที่รำ้นบำ้นรมิน ำ้ 
 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

        เดินทาง : จนัทรท์ี ่20 – ศกุรท์ี ่24 ธนัวาคม 64 (5 วนั 4 คนื)             

       แอว่เมอืงเขลางค ์ นครลำปาง 

   ชมสวนดอกไมป้ระดบัหลอดไฟ LED หลากส ีนบัหมืน่ดวง 
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บ่ำย       เดินทำงสูจ่งัหวดัล ำปำง (251 กม. / 3 ชม. 15 นำที) 
ที่พกั   โรงแรมทรีธำรำ  (พกั 3 คืน ) 
อำหำรค ่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. วันที่สองของการเดินทาง    พระพุทธรูปเรืองแสง –พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี   
 

อำหำรเชำ้ที่โรงแรม 

ออกเดินทำงสู่ส านักสงฆพ์ระธาตุอรัญวาส (ส  ำนกัสงฆด์อยวงัเฮือ) (18 กม. / 30 นำที) ตัง้อยู่ที่บำ้นผำลำด ต.พระบำท 
อ.เมือง จ.ล  ำปำง  บริเวณโดยรอบเป็นอ่ำงเก็บน ำ้ขนำดใหญ่ที่เรียกอีกอย่ำงว่ำ “ทะเลล ำปำง”  บนดอยเล็กๆ มีส  ำนกัสงฆ์
ตัง้อยู่ไดร้บัขอ้มลูจำกหลวงพ่อภูรปัิญโญ ภิกขุ  เล่ำว่ำส ำนกัสงฆแ์ห่งนีม้ีมำนำนแลว้ ไม่มีหลกัฐำนแน่ชดัว่ำสรำ้งกนัมำแต่
เมื่อใด สิ่งที่ส  ำคัญในส ำนักสงฆ์คือพระพุทธรูปเรืองแสงองค์เดียวในโลก เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ 
ประดิษฐำนในวิหำรพระนำมว่ำ “พระโคดมพทุธเจำ้” 1 ในสถำนที่อนัซีนของล ำปำง 

น ำชมวัดปงสนุก เป็นวดัส ำคญัคู่กับล ำปำงมำชำ้นำน สันนิษฐำนว่ำสรำ้งขึน้ในสมยัเจำ้อนนัตยศ รำชบุตรของพระนำง
จำมเทวีแห่งหริภุญไชย (ล  ำพูน) เป็นวัดอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม-สถำปัตยกรรมเก่ำแก่ ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศ 
และไดร้บัรำงวลั “Award of Merit” จำก UNESCO ในปี พ.ศ.2551  

อำหำรกลำงวนั 

จำกนัน้ยอ้นรอยต ำนำนชำมไก่นครล ำปำง ทีพ่ิพิธภัณฑเ์ซรามิคธนบดี เม่ือปี พ.ศ.2498 นำยอี ้(ซิมหย)ู แซ่ฉิน ไดค้น้พบ
แรด่ินขำวครัง้แรกที่บำ้นปำงค่ำ อ ำเภอแจห้่ม และไดร้ว่มก่อตัง้โรงงำนเซรำมิคแห่งแรกของจงัหวดัล ำปำง เพื่อผลิตชำมตรำ
ไก่ส่งขำยไปทั่วประเทศ สรำ้งรำยได ้และชื่อเสียงใหก้ับจังหวัดล ำปำงจนถึงปัจจุบัน จำกนั้นใหทุ้กท่ำน  ร่วมกิจกรรม 
Work Shop วำดลวดลำยบนเซรำมิคบนถว้ยดว้ยฝีมือของท่ำนเอง และน ำกลบัไปเป็นที่ระลกึ    

เดินทำงสู ่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ กฟผ.แม่เมาะ (47 กม./ 50 นำที) ชื่นชมควำมสวยงำมของทุ่งดอกไมน้ำนำพนัธุ์ อำทิ 
ดำวกระจำย ปอเทือง  ในยำมเย็นชมสวนดอกไม้ประดับหลอดไฟ LED หลากสีนับหมื่นดวงจนสว่ำงไสวทั่วสวน
เฉลิมพระเกียรติฯ กฟผ.แม่เมำะ 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงกลบัเขำ้ตวัเมืองล ำปำง 
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อำหำรค ่ำ  

ที่พกั  โรงแรมทรีธำรำ 
 

03. วันที่สามของการเดินทาง        วัดพระบาทปู่ผาแดง – อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
  

อำหำรเชำ้ที่โรงแรม   

เดินทำงสูอ่  ำเภอแจห้่ม (64 กม./ 1.15 ชม.)  เปลี่ยนเป็นรถทอ้งถิ่น (รถสองแถวเล็กนั่ง 6 – 8 ท่ำน) น ำท่ำนเดินทำงไป 
วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือ วัดพระบำทปู่ ผำแดง 1 ใน 10 Unseen in Thailand ที่แมแ้ต่คน
ล ำปำงเองยงัไม่ค่อยรูจ้กัหรือเคยไป บริเวณวดัแบ่งเป็น 3 ส่วน ดำ้นล่ำงมีสถำนที่ส  ำคญั ไดแ้ก่ อุโบสถ มีลกัษณะเหมือน
วดัทำงลำ้นนำ หลงัคำลดหลั่นสองชัน้ มีสิงหค์ู่ยืนเฝำ้อยู่บรเิวณดำ้นหนำ้ สว่นภำยในอโุบสถประดิษฐำนพระนิรนัตรำย ซึ่ง
ถือเป็นพระพุทธรูปประจ ำพระองค์ของรัชกำลที่ 4 ดำ้นหลังอุโบสถมีองคเ์จดีย ์และยังมี  ศำลำสมปรำรถนำอีกด้วย  
จำกนัน้ใชร้ถทอ้งถิ่นที่มีควำมช ำนำญขึน้สู่ชัน้ที่ 2 ของดอยภูผาหมอก หรือดอยจิหมอกอยู่ในเขตพืน้ที่ของ 2 อ ำเภอ คือ
อ ำเภอแจห้่ม และอ ำเภอปำน  ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท เป็นที่เคำรพและศรทัธำ       ของชำวเมืองล ำปำง  จำกนัน้
เดินทำงลดัเลำะเลียบเขำชมทิวทศันอ์นังดงำมรอท่ำนอยู่บนดอยพระบาท เป็นที่ประดิษฐำนองคพ์ระธำตสุีทองสกักำระ
องคพ์ระธำตุ และชมทัศนียภำพบนยอดดอยที่มีเจดียส์ีขำว ดำ้นในบรรจุอัฐิของพระเกจิอำจำรยส์  ำคัญๆ เรียงรำยอยู่
จ  ำนวนมำก และภำพทิวเขำแนวยำวของอ ำเภอแจห้่ม   
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนกลบัลงสูด่ำ้นลำ่ง 

อำหำรกลำงวนั 

เดินทำงสู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (25 กม. / 45 นำที) เป็นแหล่งธรรมชำติที่คงสภำพป่ำไวไ้ดอ้ย่ำงสมบูรณม์ีอำกำศ             
เย็นสบำยตลอดทัง้ปี เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเพื่อสขุภำพที่ไดร้บัควำมนิยมสงู และเป็นที่ด ำเนินงำนตำมแนวพระรำชด ำรสั 



แอ่วเขลางค ์นครล ำปำง   |  4 

 
ในกำรใชพ้ลงังำนน ำ้ธรรมชำติมำประยุกต ์กำรด ำเนินงำนสอดคลอ้งเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรอนุรกัษ์และ
กำรรกัษำสภำพแวดลอ้มใหค้งอยู่อย่ำงยั่งยืน  บรเิวณอทุยำนฯ มีบ่อน ้าร้อนแจ้ซ้อน เป็นแหลง่น ำ้พรุอ้นที่มีสภำพกำรเกิด
ทำงธรณีวิทยำ มีกลิ่นก ำมะถนัอ่อนๆ น ำท่ำนพกัผ่อนแช่เทำ้ตำมอธัยำศยั  
น ำชมกลุ่มน ้ามอญแจ้ซ้อน ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มน ำ้มอญแจซ้อ้น จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 1 สิงหำคม 2539 จำกกำร
รวมกลุม่ของแม่บำ้นศรีดอนมลู ต ำบลแจซ้อ้น ที่มีควำมสนใจและรกังำนทอผำ้แบบพืน้เมือง และไดเ้ป็นสินคำ้โอทอป 
ประจ ำจงัหวดัล ำปำง ระดบั 5 ดำว เมื่อปี พ.ศ. 2552 และยงัไดห้นงัสือส ำคญัแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชมุชน  
เม่ือปี พ.ศ.2549  สมควรแก่เวลำเดินทำงกลบัเขำ้ตวัเมืองล ำปำง 

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

อำหำรค ่ำ 

ที่พกั    โรงแรมทรีธำรำ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

04. วันที่สี่ของการเดินทาง        ลำปาง – พิษณุโลก    
 

อำหำรเชำ้ที่โรงแรม 

น ำท่ำนสกักำระพระธาตุล าปางหลวง เป็นพระธำตคุู่บำ้นคู่เมืองของชำวล ำปำง  ที่ประชำชนชำวไทยต่ำงถิ่นเม่ือเดินทำง
มำถึงเมืองนีจ้ะตอ้งไปกรำบไหวบ้ชูำเพื่อควำมเป็นสิรมิงคลแก่ตนเอง 

เดินทำงไปชมวัดปงยางคก เป็นวัดเก่ำแก่มีอำยุ 1,315 ปี และพระวิหำรอำยุ 283 ปี มีซุม้ประตูโขงที่สวยงำม นับเป็น
แหลง่ท่องเที่ยวทำงวฒันธรรมที่น่ำสนใจ   

อำหำรกลำงวนั 
บ่ำย เดินทำงสูจ่งัหวดัพิษณโุลก ( 251 กม. / 3 ชม. 30 นำที)  
ที่พกั   โรงแรมภทัธำรำ รีสอรท์ แอนด ์สปำ  
อำหำรค ่ำที่รำ้น 
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05. วันที่ห้าของการเดินทาง       พิษณุโลก – นครสวรรค์ - กรุงเทพฯ   
 

อำหำรเชำ้ที่โรงแรม 

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

อำหำรกลำงวนัที่รำ้นอำหำรกุง้เผำทองชบุ (บรกิำรกุง้เผำน ำ้หนกั 4 ขีด ท่ำนละ 1 ตวั) 

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

16.30 น.  ถึงกรุงเทพมหำนคร โดยสวสัดิภำพ  รถจอดที่หนำ้คณะครุศำสตร ์จฬุำฯ  รมิถนนพญำไท 
กลบัถึงบำ้นดว้ยควำมสนกุสนำนและประทบัใจ 
หมำยเหต ุ   ก ำหนดกำรนีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงบำ้งตำมเหตกุำรณแ์ละควำมเหมำะสม  
 

อัตราค่าบริการ       
(ส  ำหรบั 12 ท่ำน (รถบสั)  / หวัหนำ้ทวัร ์2 คน)  
ผูใ้หญ่    ท่ำนละ   24,200.-  บำท  
พกัเด่ียว  เพิ่ม           3,900.-  บำท 
 

 

อัตรานี้รวม 

1. รถโคช้lปรบัอำกำศ และรถทอ้งถิ่น ท่องเที่ยวตำมรำยกำร  
2. ที่พกัตำมรำยกำร (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 
3. อำหำรจดัเลีย้ง พรอ้มอำหำรว่ำง เครื่องด่ืมและผลไม ้
4. ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
5. กิจกรรม Work Shop ที่พิพิธภณัฑเ์ซรำมิคธนบดี 
6. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 
     - วงเงินค่ำรกัษำพยำบำลเนื่องจำกอบุตัิเหตทุ่ำนละ  500,000  บำท  
7. มคัคเุทศกท์ี่เขม้แข็งจำกชยัทวัร ์
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อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมนอกเหนือจำกรำยกำร  
2. ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวั เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำมินิบำร,์ ค่ำซกัรีด 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ 

แอลกอฮอลส์เปรย ์, หนำ้กำกอนำมยั , จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่ำง (SOCIAL DISTANCING) 
ท ำควำมสะอำดพำหนะตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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