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ทัวร์ลำปาง พระธาตุลำปางหลวง อาบน้ำแรแ่จ้ซ้อน 3 วัน 2 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ยังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ กรงุเทพฯ - ลำปาง

นมัสการไหว้พระ

วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดอักโขชัยคีร ี
วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานสุรณ์

ตื่นตากับ



สวนเฉลิมพระเกียรติ
โรงงานเซรามิคธนบดี
อุทธยานแหง่ชาติแจ้ซ้อน

สบายๆกับ

ตลาดทุ่งเกวียน

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

2 - 3  คน - รถเก๋ง 7,500

    4 - 5  คน - รถ 6 ท่ีนัง่ 7,000

6 - 9  คน - รถตู้  6,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - สวนเฉลิมพระเกียรติ - โรงงานธนบดี -
ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์

กำหนดการ
06:00    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินนกแอร์
08:05    เหนิฟ้าสู่สนามบินลำปาง เท่ียวบินท่ี DD 8506
09:25    ถึงสนามบินลำปาง  จนท.รอต้อนรับ
จากน้ันพาท่านเดินทางไปชมวัดพระธาตุลำปางหลวง สวนเฉลิมพระเกียรติ
13:00   
เดินทางไปชมโรงงานธนบดีและพิพิธภัณฑ์  ชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหนิลิกไนต์



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดพระธาตุลำปางหลวง  เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล 

เป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าซึ่งเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวลำปาง
และชาวพุทธท่ัวไป
สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นสวนสาธารณะประดับด้วยพรรณไม้สวยงาม
ชมความงามแบบธรรมชาติท่ีใครๆ ก็บอกว่า ท่ีนี้ ไม่นา่มีของสวยงามแบบนี้     
โรงงานธนบดีและพิพิธภัณฑ์  ก่อต้ังโดย นายพนาสิน ธนบดีสกุล ทายาทรุน่ท่ี 2 ของนายอี้
(ซิมหยู) แซ่ฉิน ต้นตระกูลธนบดีสกุล
ผู้ ค้นพบแรด่ินขาวและก่อต้ังโรงงานเซรามิคแหง่แรกของลำปาง
ซึ่งได้รวบรวมตำนานชามไก่แหง่ธนบดี
ประวัติศาสตร์แหง่ความภาคภูมิใจของลำปาง เมืองแหง่เซรามิคของประเทศไทย
ภายในแสดงประวัติของต้นกำเนดิชามไก่ เซรามิคของเมืองลำปาง
และสาธติการผลิตชามไก่แบบโบราณ
พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ มีห้องนทิรรศการธรณวิีทยา
โรงภาพยนตร์แอนเิมชั่นแบบสามมิติ ได้สาระความรู้ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลก
และส่วนแสดงฟอสซิลพืชและสัตว์ดึกดำบรรพ์ ท่ีขุดพบท่ีเหมืองแม่เมาะ
มีการจำลองช้าง 4 งา
และจำลองบรรยากาศในบ่อเหมืองพร้อมท้ังเรือ่งราวเกี่ยวกับการทำเหมืองและการ
กำเนดิถ่านหนิ นทิรรศการเหมืองและโรงไฟฟ้า

อาหาร
กลางวัน   ร้านอาหาร
เย็น         ร้านอาหาร

ท่ีพัก โรงแรมลำปาง ร ิเวอร์ลอร์ด หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - สวนเฉลิมพระเกียรติ - โรงงานธนบดี -
ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์

วันท่ี 2
วัดอักโขชัยคีร ี- วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานสุรณ์ - อทุยานแห่งชาติแจ้ซ้อน



กำหนดการ
08:30  เดินทางแบบสบายๆสู่ อำเภอแจ้ห่ม... อำเภอแจ้หม่ เป็นหนึง่ใน 13
อำเภอของจังหวัดลำปาง อยู่ทางทิศเหนอืของจังหวัด
และเป็นอำเภอท่ีมีพื้ นท่ีมากเป็นอันดับสาม รองจากอำเภองาวและอำเภอเถิน
ระยะทางจากอำเภอเมืองประมาณ 52 กิโลเมตร แวะทำบุญท่ีวัดอักโขชัยคีร ี
วัดเฉลิมพระเกียรติ     
13:30     เดินทางไปชม อุทยานแหง่ชาติแจ้ซ้อน ก่อนท่ีจะกลับเมืองลำปาง

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

วัดอักโขชัยคีร ี วัดเก่าแก่คู่เมืองแจ้หม่มานานนับร้อยๆ ปี
ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวัดเล็กๆ
อยู่บนยอดเขาบรเิวณวิเชตนคร 
วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เดิมเรยีกว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง 
เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง
ด้วยภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างข้ึนบนภูเขาสูงเสียดฟ้า
ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนษุย์
เป็นภาพท่ีดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไป     
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บรเิวณอุทยานฯ
มีธารน้ำแรท่ี่เต็มไปด้วยโขดหนิธรรมชาติท่ีสวยงามแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน
น้ำแรมี่อุณหภูมิสูง 70 – 80 องศาเซลเซียส

อาหาร
เช้า         ร้านอาหารโรงแรม
กลางวัน   ร้านอาหาร
เย็น         ร้านอาหาร  

ท่ีพัก โรงแรมลำปาง ร ิเวอร์ลอร์ด หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
วัดอักโขชัยคีร ี- วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานสุรณ์ - อทุยานแห่งชาติแจ้ซ้อน



วันท่ี 3
ศูนย์อนรัุกษ์ช้างลำปาง - ตลาดทุ่งเกวียน - วัดพระแก้วดอนเต้า - สักการะหลวงพ่อเกษม -
สนามบินลำปาง

กำหนดการ
08:30     เดินทางไปชมการแสดงของช้าง ณ ศูนย์อนรัุกษ์ช้างไทย  ตลาดทุ่งเกวียน 
13:30    เดินทางไปชม วัดพระแก้วดอนเต้า สู่สุสานไตรรักษ์ จนได้เวลานัดหมาย
15:00    เช็คอิน และโหลดสัมภาระท่ีสนามบินลำปาง สายการบินนกแอร์

16:20   เหนิฟ้าสู่กรงุเทพฯ เท่ียวบินท่ี DD 8523
17:45   ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  ท่ีบ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล

เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแหง่แรกและแหง่เดียวในโลก เริม่ต้ังแต่ พ.ศ. 2512
เป็นสถานท่ีเลี้ ยงและฝึกลูกช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้
เนือ่งจากมีนโยบายปิดป่าซึ่งทำให้ช้างต้องว่างงาน
ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานท่ีดูแลช้างแก่และเจ็บป่วย
และยังเป็นท่ีต้ังของโรงพยาบาลช้าง และจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียว 
กาดทุ่งเกวียน ภาษาเหนอืคำว่า กาด แปลว่าตลาด ต้ังอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัตร
เป็นแหล่งรวมร้านขายของป่า พวกเนื้ อสัตว์ป่า สัตว์ป่า ประเภทแย้ แลน เป็นต้น
และยังมีสินค้าพื้ นบ้าน สินค้า OTOP เซรามิคลำปาง ของท่ีระลึก เสื้ อผ้าต่างๆ
วัดพระแก้วดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต้ังอยู่รมิแม่น้ำวัง
ในเขตตำบลเวียงเหนอื อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
บรเิวณท่ีต้ังวัดเป็นเนนิดิน สูงขนาดใหญ่ เป็นวัดท่ีเก่าแก่และสวยงามมีอายุนับพันปี
เคยเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณรัีตนปฏิมากร
สุสานไตรรักษ์ สักการะหลวงพ่อเกษม เกจิดังเมืองลำปาง

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร

ราคาน้ีรวม 

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน



ค่าท่ีพัก 2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน (กรณเีศษ เสรมิเตียงพัก 3 ท่าน)
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย / ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มท่ีหน้างาน
ค่าอาหารรวมตามรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ กรงุเทพ - ลำปาง
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนอืจากรายการ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/lampang/1034
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