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แพค็เกจทัวร์ลำปาง พระธาตุลำปางหลวง อาบน้ำแรแ่จ้ซ้อน 3 วัน 2
คืน โดยเครือ่งบิน ต้ังแต่ 6 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - ลำปาง

ชมวัดพระธาตุลำปาง อายุเก่าแก่กว่า 1300 ปี
บ้านป่าเหม้ียง ชมวิถีชีวิตชาวบ้านป่า การทำไรใ่บชา
อาบน้ำแร ่แช่น้ำอุ่นให้ผ่อนคลายความตึงเครยีด
ชมการทอผ้าและการย้อมสีแบบโบราณชมการ
แสดงความสามารถของลูกช้าง ณ ศูนย์อนรัุกษ์ช้างไทย
ล่องแพยนต์เขื่อนกิ่วลม

 ราคา

แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน
ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ราคา/คน

เดินทาง 6 - 7  คน 8,000.-

เดินทาง 8 - 9  คน 7,700.-

เดินทาง 10 คนข้ึนไป 7,500.-

ราคาต๋ัวเครือ่งบิน
ไป-กลับ กรงุเทพฯ - ลำปาง

ราคา/คน
(ประมาณ)

สายการบินนกแอร์ 2,800.-5,800.-

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 2,700.-6,600.-



หมายเหตุ :
ราคาจะถูกลง หรอืแพงข้ึนน้ันจะอยู่
ท่ีเราจองก่อนหน้าการเดินทางนาน
แค่ใหนหรอืเจอช่วง Promtion

 

ราคาต๋ัวเครือ่งบิน
ไป-กลับ กรงุเทพฯ - ลำปาง

ราคา/คน
(ประมาณ)

 รายละเอียด

วันท่ี 1
วัดพระธาตุลำปางหลวง - ศูนย์อนรัุกษ์ช้างไทย -  พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ ศึกษาฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า  
06.00  นัดพบกันท่ีสนามบินดอนเมือง /สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์สายการบินนกแอร์ /เค้าเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour ให้การต้อนรับ

08.00 / 07.55  เหนิฟ้าสู่สนามบินลำปางด้วยสายการบินนกแอร์ /บางกอกแอร์เวย์

09.25 / 09.25  เดินทางถึงสนามบินเมืองลำปาง... ไกด์ให้การต้อนรับ พร้อมเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว วัดพระธาตุลำปางหลวง  ศูนย์อนรัุกษ์ช้างไทย

ช่วงบ่าย
เดินทางยังเหมืองไฟฟ้าแม่เมาะ ชม พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหนิลิกไนต์ ศึกษาฯ  สวนเฉลิมพระเกียรติ   โรงงานธนบดีและพิพิธภัณฑ์

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า     
เดินทางชม วัดพระธาตุลำปางหลวง อายุเก่าแก่กว่า 1300 ปี สักการะองค์พระเจดีย์บรรจุพระสารรีกิธาตุประจำปีเกิดปีฉลู สักการะพระแก้วมรกต unseen พระธาตุเงาทองอัศจรรย์
ฟังตำนานหนานทิพย์ช้างต้นตระกูลเจ้านายฝ่ายเหนอืเชื้ อเจ้าเจ็ดตน

ชมและเย่ียม ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงาม
ยังเป็นผู้ บุกเบิกงานด้านการอนรัุกษ์ช้างและการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และนับเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์อนรัุกษ์ช้างไทยท่ีได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานท่ีดูแลช้างต้นหรอืช้างสำคัญของพระมหากษัตรย์ิถึง
6 ช้างในพื้ นท่ีของโรงช้างต้น

กิจกรรมท่ีน่าสนใจ  แบ่งออกเป็น แบบท่ีหนึง่ เท่ียวในหนึง่วัน ได้แก่ การแสดงช้างช้างอาบน้ำ การแสดงช้าง เย่ียมชมลูกช้าง และบรกิารนัง่ช้างชมธรรมชาติ แบบท่ีสองเท่ียวแบบค้างคืน ได้แก่
โปรแกรมฝึกเป็นควาญช้างสมัครเล่นและโปรแกรมเดินป่า
 
ช่วงบ่าย    
เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ ศึกษาฯ เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัย และใหญ่ท่ีสุดแหง่หนึง่ของประเทศไทย ภายในอาคารประกอบด้วย
ห้องจัดแสดงนทิรรศการเทิดพระเกียรติฯ,นทิรรศการธรณวิีทยา,นทิรรศการเหมืองและโรงไฟฟ้า และโดยรอบอาคารภายนอก ยังได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จำลองสภาพการทำเหมือง และจัดแสดงเครือ่งจักร
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำเหมืองต้ังแต่ยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน /จากน้ันเดินทางไปชมจุดชมวิว บานลานดอย ของเหมืองแม่เมาะ

ชมธรรมชาติบรเิวณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ท่ีมองเหน็วิวงามๆ ของเหมืองแม่เมาะได้แบบพาโนรามาเลย... เหน็ท้ังภูเขา ต้นไม้เขียวชอุ่ม และความชุ่มฉ่ำของเขื่อนแม่จาง มองไปไกล ๆ
ยังเหน็รถแทรค็เตอร์กำลังขุดเหมืองกันพัลวัน ไกด์บอกกับเราว่าถ้ามาช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม จะฟินย่ิงกว่านี้  เพราะจะมีทุ่งดอกบัวตองเหลืองอรา่ม และอากาศเย็น

เย่ียมชม โรงงานธนบดีและพิพิธภัณฑ์ ซึ่งท่ีนีเ่ป็นโรงงานผลิตถ้วยชามตราไก่ท่ีเร ือ่งชื่อรายแรกของจังหวัดก่อต้ังโดยชาวจีนแคะ โดยช่วงแรกๆจากการป้ันด้วยมือใช้เตาฟืนแบบโบราณเรยีกว่าเตามมังกร
ทำการผลิตถ้วยขนม ถ้วยน้ำจิ้ ม แล้วค่อยๆขยายการผลิตจนกระท่ังปัจจุบัน

อาหาร มื้ อกลางวัน   
ณ ร้านอาหาร

มื้ อเย็น    
ห้องอาหารระเบียงรมิน้ำ

ท่ีพัก โรงแรมลำปาง รเิวอร์ลอร์ด ท่ีพักคอนเซปต์สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ   

วันท่ี 2
อ.แจ้ห่ม - วัดเฉลิมพระเกียรติ - อาบน้ำแรแ่จ้ซ้อน - พักแจ้ซ้อน

https://www.lampangriverlodge.com/lampang_hotels/home/en


การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินทางแบบสบายๆสู่ อำเภอแจ้ห่ม... อำเภอแจ้หม่ เป็นหนึง่ใน 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง อยู่ทางทิศเหนอืของจังหวัด
และเป็นอำเภอท่ีมีพื้ นท่ีมากเป็นอันดับสาม รองจากอำเภองาวและอำเภอเถิน ระยะทางจากอำเภอเมืองหระมาณ 52 กิโลเมตร

ช่วงบ่าย      
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภอแจ้หม่ เช่น อุทยานแหง่ชาติแจ้ซ้อน

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า     
ไหว้พระและทำบุญท่ี วัดอักโขชัยคีรี วัดเก่าแก่คู่เมืองแจ้หม่มานานนับร้อยๆ ปี
ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวัดเล็กๆ อยู่บนยอดเขาบรเิวณวิเชตนคร
สิ่งก่อสร้างท่ีสำคัญภายในวัดเช่น เจดีย์วัดอักโขชัยคีร ีพระศากยะมุนคีีรอัีกโข พระยืนเก่าแก่สูงท่ีสุดในแจ้หม่ 

ช่วงบ่าย
ใหว้พระและชมวิวท่ี วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรอืชื่อเดิมเรยีกว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง

วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง ต้ังอยู่ท่ี อำเภอแจ้หม่ จังหวัดลำปาง ลักษณะโดดเด่นของวัดท่ีทำให้มีชื่อเสียง คือ
ภาพของเจดีย์เล็กๆ สีขาวสร้างข้ึนบนภูเขาสูงเสียดฟ้า สร้างจากแรงศรัทธาของมนษุย์เป็น
ภาพท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวอยากเดินทางไป

การสร้างวัดเกิดข้ึนด้วยพลังศรัทธาของ หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล (พระเทพวิสุทธญิาณ) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม
จังหวัดพะเยา
หลังจากได้เดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทโดยการเดินเท้า ประกอบกับในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลท่ี ๔) พระราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี เม่ือวันท่ี ๑๘ ต.ค.๒๕๔๗
ทางคณะสงฆ์จึงมีมติให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรณุาธคิุณของพระองค์ท่ีมีต่อปวงชนชาวไทย 

อาหาร มื้ อเช้า        
โรงแรมท่ีพัก

มื้ อกลางวัน    
ร้านอาหารแอ่วอิ่ม อ.แจ้หม่ 

มื้ อเย็น      
ร้านอาหาร  

ท่ีพัก วาสนาไรห่ญ้าแจ้ซ้อนรสีอร์ท

วันท่ี 2
อ.แจ้ห่ม - วัดเฉลิมพระเกียรติ - อาบน้ำแรแ่จ้ซ้อน - พักแจ้ซ้อน

วันท่ี 3
แจ้ห่ม - สวนสมุนไพร - นัง่รถม้า - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภอแจ้หม่ก่อนท่ีจะเดินทางกลับเมืองลำปาง

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองลำปาง ก่อนท่ีจะได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน

18.20 / 19.50  เหนิฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ /นกแอร์

19.50 / 20.40  ส่งท่านสนามบินลำปาง,สถานรีถไฟ หรอืรถทัวร์ เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

https://www.facebook.com/wassanaraiyachaeson/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
ชมธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
เลยข้ึนไปชม น้ำตกแจ้ซ้อน เป็นน้ำตกท่ีเกิดจากลำน้ำแม่มอนท่ีไหลผ่านภูมิประเทศท่ีมี ความสูงต่างระดับกัน
ตกลงมาเป็นช้ันๆ ในแต่ละช้ันจะมีแอ่งน้ำรองรับและมีความสวย งามแตกต่างกันออกไป มีเส้นทางรถยนต์
และทางเดินเท้าเข้าถึง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จากท่ีทำการอุทยานฯ มีท้ังหมด 6 ช้ัน  

ชม บ่อน้ำพุร้อน เป็นแหล่งน้ำพุร้อนท่ีสภาพการเกิดทางธรณวิีทยาท่ีนา่สนใจ ครอบคลุมพื้ นท่ีประมาณ 3 ไร่
มีบ่อน้ำพุร้อน จำนวน 9 บ่อ ภายในพื้ นท่ีมีโขดหนิ น้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของน้ำพุร้อนประมาณ 73 องศา เซลเซียส นักท่องเท่ียวนยิมนำไข่ไก่และไข่นกกระทามาแช่
สำหรับไข่ไก่แช่นาน ประมาณ 17 นาที ไข่แดงจะแข็งมีรสชาดมันอรอ่ย ไข่ขาวจะเหลวคล้ายไข่เต่า
ค่าแช่น้ำแรไ่ม่รวมอยู่ในค่าบรกิาร

ก่อนท่ีจะออกจากตัวเมืองแจ้หม่นำท่านชมตัวเมือง ตลาด และซื้ อของท่ีระลึก

แวะทำบุญท่ี วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต้ังอยู่ท่ีบ้านวังหม้อ อำเภอเมือง
ลักษณะการก่อสร้างเป็นศิลปะแบบพม่าผสมศิลปะล้านนา องค์ใหญ่สุดอยู่ตรงกลาง แวดล้อมด้วยเจดีย์อีกสิบเก้าองค์
รวมกันแล้วเป็นย่ีสิบองค์ ชาวบ้านจึงเรยีกว่าวัดเจดีย์ซาวหลัง โดยคำว่าซาวเป็นภาษาเหนอืแปลว่าย่ีสิบ
ด้านหน้าของเจดีย์แต่ละองค์ทำเป็นซุ้ ม มีพระพุทธรปูประดิษฐานอยู่ข้างใน

ช่วงบ่าย   
พักผ่อนโดยการนัง่รถม้าชมเมืองโดยเละเลียบไปตามแม่น้ำวัง... ถนนทิพย์ช้างโดยส่วนนี้ จะได้ชมร้านค้่เก่าๆ
นัง่ชมเมืองเพลินจนถึงหอนาฬกิาซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองลำปาง...
และในท่ีสุดจะวนกลับมาท่ีเดิมโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที

หากยังมีเวลาพอ ให้ท่านได้แวะท่ี อินทราเอ้าเลท
ศูนย์จำหนา่ยเซรามิคท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองลำปางซึ่งท่ีนีมี่เซรามิคคุณภาพมากมายให้ได้เลือกซื้ อเป็นของฝากกลับบ้านท้ัง
จาน ชาม ของตกแต่งสีสดใสทันสมัย  

อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน  
ห้องอาหารในตัวเมือง

วันท่ี 3
แจ้ห่ม - สวนสมุนไพร - นัง่รถม้า - กรงุเทพฯ

(เง ื่อนไข)
ค่าบริการรวม 

ค่ารถนำเท่ียวปรับอากาศภายในจังหวัดลำปางตามโปรแกรม
ค่าอาหารรวม 7 ม้ือ
ค่าท่ีพัก 2 คืน
ค่าล่องแพยนต์ท่องทะเลสาบกิ่วลม
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่าบัตรผ่านประตูทุกแหง่
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท

ค่าบริการไม่รวม

ค่าเดินทาง ไป/กลับ กทม - ลำปาง
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
เครือ่งดืมอัลกอฮอลล์ ค่าอาบน้ำแร,่ ค่านวด

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ



� รูปภาพ
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