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แพค็เกจทัวลำปาง พระธาตุลำปางหลวง 2 วัน 1 คืน โดยเครือ่งบิน
ต้ังแต่ 6 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - ลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง  วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ
รถม้าชมเมือง โดยแวะจุดท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจ
วัดไหล่หนิ  ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของซุ้ มประตูโขง
สวนเฉลิมพระเกียรติ ชมวิวสวยๆของเหมืองแม่เมาะแบบพาโนรามา
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ซึ่งเป็นผู้ ผลิตชามตราไก่เจ้าแรก

 ราคา

แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน
ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ราคา/คน

เดินทาง 6 - 7  คน 3,950.-

เดินทาง 8 - 9  คน 3,750.-

เดินทาง 10  คนข้ึนไป 3,450.-



  

แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน
ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ราคา/คน

ราคาต๋ัวเครือ่งบิน
ไป-กลับ กรงุเทพฯ -ลำปาง

ราคา/คน
(ประมาณการ)

สายการบินนกแอร์ 2,750.-5,790.-

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 2,650.-6,530.-

หมายเหตุ :
ราคาจะถูกลงหรอืแพงข้ึนน้ัน จะอยู่ท่ี
เราจองก่อนหน้าการเดินทางนานแค่ใหน
หรอืเจอช่วง Promtion

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ลำปาง - พระธาตุลำปางหลวง - ถนนคนเดิน

การเดินทาง ช่วงเช้า     
06.00  เช้านัดพบกันท่ีสนามบินดอนเมือง /สนามบินสุววรรณภูมิ เค้าเตอร์สายการบินนกแอร์ 
/เค้าเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

08.00 / 07.55  นกแอร์ หรอืบางกอกแอร์เวย์ บินสู่สนามบินลำปาง

 09.20 / 09.25  เดินทางถึงสนามบินลำปาง... ไกด์ และพนักงานขับรถคอยต้อนรับ
 และนำเดินทาง นมัสกการวัดพระธาตุลำปางหลวง   วัดพระแก้วดอนเต้า  วัดไหล่หนิ

ช่วงบ่าย        
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองลำปาง เช่น สวนเฉลิมพระเกียรติ  พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหนิลิกไนต์ศึกษาฯ 
อินทราเอาท์เลท



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า       
นมัสกการ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ
และเป็นวัดท่ีสร้างด้วยไม้ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแหง่หนึง่ของไทย อีกท้ังพระธาตุลำปางหลวง
ยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู

ทำบุญใหว้พระ วัดพระแก้วดอนเต้า (พระแก้วมรกต) พระพุทธรปูคู่เมืองของจังหวัดลำปาง เป็นพระพุทธรปูปางสมาธ ิ
ศิลปะล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียวซึ่งในวันสงกรานต์ของทุกปี จะอัญเชิญพระแก้วมรกตไปให้ประชาชนสรงน้ำกันด้วย

ใหว้พระท่ี
วัดไหล่หิน วัดนี้ เคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทำภาพยนตร์เรือ่งสุรโิยไทท่ีนา่สนใจจะเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของซุ้ มประตูโขง
นอกจากความสวยงามในรายละเอียดแล้ว จะมีตัวครฑุ นาค นก ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ความอุดมสมบูณร์ ของชาวล้านนา
รวมอยู่ด้วย

ช่วงบ่าย     
ชม พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัย
และใหญ่ท่ีสุดแหง่หนึง่ของประเทศไทย ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องจัดแสดงนทิรรศการเทิดพระเกียรติฯ,
นทิรรศการธรณวิีทยา,นทิรรศการเหมืองและโรงไฟฟ้า และโดยรอบอาคารภายนอก ยังได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
จำลองสภาพการทำเหมือง และจัดแสดงเครือ่งจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำเหมืองต้ังแต่ยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน

ชมทัศนย์ีภาพท่ีสวยงามบรเิวณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ท่ีมองเหน็วิวงามๆ
ของเหมืองแม่เมาะได้แบบพาโนรามาเลย..เหน็ท้ังภูเขา ต้นไม้เขียวชอุ่ม และความชุ่มฉ่ำของเขื่อนแม่จาง
หากว่ามาท่องเท่ียวในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม อากาศจะเย็นและจะเหน็ทุ่งดอกบัวตองเหลืองอรา่ม สวยงามจับใจ

เย่ียมชม อินทรา เอาท์เลท ร้านขายเซรามิคท่ีข้ึนชื่อและเป็นศูนย์จำหนา่ยสินค้าเซรามิคมาตรฐานคุณภาพส่งออก
มิติใหม่ของเมืองลำปาง จุดเด่นของสินค้าคือเน้นงาน Hand Paint สีสันสดใสดูโมเดิร์น
มีท้ังของใช้บนโต๊ะอาหารอย่างจาน ชาม แก้ว หรอืของตกแต่งอื่น ๆ จากผู้ ผลิตกว่า 60 ราย

ช่วงค่ำ    
หลังทานอาหารหากเป็นวันเสาร์ - อาทิตย์ เดินตลาดกองต้า กาดกองต้าหรอืตลาดจีน ท่ีชาวบ้านเรยีกติดปาก
เป็นย่านตลาดเก่าต้ังอยู่ขนานกับลำน้ำวัง ในซอยตลาดจีนรมิน้ำ มีอาคารโบราณอายุเหยียบร้อยปี
บนถนนตลาดเก่าตลอดท้ังสาย ชุมชนกาดกองต้าถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจ ท่ีมีความเป็นมาท่ีเก่าแก่
และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

อาหาร มื้ อกลางวัน    
ท่ีร้านอาหาร

มื้ อเย็น        
ท่ีร้านอาหาร

ท่ีพัก โรงแรมลำปาง รเิวอร์ลอร์ด ทีพั่กคอนเซปต์สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ลำปาง - พระธาตุลำปางหลวง - ถนนคนเดิน

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


วันท่ี 2
รสีอร์ท - บ้านป่องนัก - วัดศรชุีม -ซ้ือของฝาก- กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองลำปาง เช่น ชมบ้านป่องนัก

ช่วงบ่าย   
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อจนได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

18.20  เหนิฟ้าสู่กรงุเทพฯด้วยสายการบินนกแอร์ /บางกอกแอร์เวย์

19.50  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง /สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ ภาพ

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
ชม บ้านป่องนัก หรอืพิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกท่ี 32 ความสำคัญของบ้านป่องนัก
คือเป็นสถานท่ีประทับของในหลวง รัชกาลท่ี 7 และรัชกาลท่ี 9
ภายในมีอุปกรณ์ข้าวของเครือ่งใช้ในยุคสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มาแสดงให้ชมรวมถึงห้องต่างๆ
ท่ีพระองค์ทรงใช้จรงิ โต๊ะทรงงาน อีกท้ังยังมีลายพระหัตถ์ของรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จย่าให้ชมอีกด้วย

ชมความงามของสถาปัตยกรรมวัดพม่า ท่ีใหญ่ในเมืองไทย วัดศรีชุม
ประกอบด้วยอาคารแบบล้านนาและพม่า หลังคาเครือ่งไม้ยอดแหลมแกะสลักเป็นลวดลายสวยงาม
ภายในพระวิหารประดับด้วยกระจกแก้วสีสันสวยงาม... พร้อมคำให้พรแบบออโตเมติค จากเทพทันใจ

นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง  การนัง่รถม้าชมเมือง เริม่ต้ังแต่ศาลากลางเก่า
วนรอบเมืองท่ียังคงไว้ซึ่งความเงียบสงบของผู้ คน
ระหว่างทางสามารถชมวัดวาอาราม และแวะชมแหล่งท่องเท่ียวได้อีกด้วย

ช่วงบ่าย    
ชมสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางอย่างชามตราไก่ ท่ี พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี
ซึ่งเป็นผู้ ผลิตชามตราไก่เจ้าแรก นอกจากท่ีนีจ่ะเป็นศูนย์ผลิตแล้ว
ยังจัดโซนบอกเล่าเรือ่งราวของชามตราไก่ ต้ังแต่จุดกำเนดิ ข้ันตอนการทำต่างๆ
รวมถึงยังหยิบชิ้ นงานไฮไลท์นำมาอวดโฉม ได้แก่ ชามตราไก่ไซส์จิ๋ วท่ีสุดในโลก ขนาดเล็กกว่าเมล็ดข้าว

ชมการสาธติ การเพนท์ชามไก่แบบโบราณ ใครอยากลองฝีมือเชิญได้เลย... เตามังกรโบราณ ยาวกว่า
25 เมตร ซึ่งในสมัยก่อนใช้เตานี้ เผาจรงิๆ โดยต้องเผากัน 1 วัน 1 คืน
ยังไม่รวมเวลาท่ีนำชามไปเรยีงด้านใน ซึ่งกินเวลานานกว่า 3-4 วัน ดูจนจบอย่าลืมช้อปสินค้าตราไก่

ส่งท้ายทรปิเดินทางด้วยการแวะซื้ อของฝากท่ีร้านข้าวแต๋น มีอาหาร-ขนมภาคเหนอืให้เลือกมากมาย
แนะนำข้าวแต๋นน้ำแตงโม อรอ่ยจรงิครับ

อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารรมิวัง  

มื้ อกลางวัน    
ข้าวซอยหมูตุ๋น 

(เง ื่อนไข)



ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพักจำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถตู้  วีไอพี ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์บรกิารตลอดการเดินทางประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ กรงุเทพฯ - ลำปาง
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครือ่งดื่ม มีแอลกอฮอลล์

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northern/892

https://www.atsiamtour.com/northern/892

	ไฮไลท์ทริป
	ราคา
	รายละเอียด
	รูปภาพ

