
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
รายการทอ่งเทีย่ว 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (หวัล าโพง) - แพร ่ B L D 

07.30 น. นัดพบคณะเดนิทางที ่สถานรีถไฟกรุงเทพฯ (หวัล าโพง) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกกอ่นการเดนิทาง  

08:30 น. ออกเดนิทางไป อ.เดน่ชยั จ.แพร ่โดยรถไฟตูข้บวนรถดว่นพเิศษ ขบวนที ่7 บรกิารอาหารเชา้แบบ
กลอ่ง 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบกลอ่งบนรถไฟ 
15.23 น. เดนิทางถงึ อ.เดน่ชยั จ. แพร ่บรกิารรถตูน้ าเทีย่ว (คนัละ 8-9 ทา่น) น าท่านไป วดัพระธาตุชอ่แฮ 

พระธาตุประจ าปีเกดิส าหรับคนทีเ่กดิปีขาล (ปีเสอื) องคพ์ระธาตุช่อแฮเป็นเจดยีศ์ลิปะลา้นนาทรงแปด
เหลีย่มบดุว้ยทองจังโก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
 

ทีพ่กั โรงแรม Taris Art Phare หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 แพร ่- อ.ลอง - ล าปาง B L D 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากน ัน้ น าท่านไป อ.ลอง ถา่ยรูปกบัหนึง่ในสถานรีถไฟทีส่วยทีสุ่ดในประเทศไทย ณ สถานรีถไฟบา้นปิน 

สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2457 ในสมัยรัชกาลที ่6 โดยการรถไฟหลวงแห่งสยาม อาคารมเีอกลักษณ์โดดเด่น
ดว้ยศลิปะยโุรป มอีายกุวา่ 100 ปี   

 
เป็นสถานีรถไฟแหง่แรกและแหง่เดยีวในประเทศไทยทีส่รา้งดว้ยสไตล ์“เฟรมเฮา้ส ์“ แบบบาวาเรยีน หรอื
แบบโครงไม ้ซึง่เป็นทีน่ยิมมากในแควน้บาวาเรยีของเยอรมน ีถงึแมจ้ะผา่นมามากกวา่รอ้ยปีแลว้แตอ่าคารก็
คงยังดสูวยงามทรงคณุคา่ จากนัน้น าทา่นไป วดัศรดีอนค า หรอื “วัดหว้ยออ้” สกัการะขอพรกบั “พระธาตุ
ศรีดอนค า” พระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ภายในบรรจุ พระบรมสารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้ สรา้งขึ้นเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 1078 คราวพระนางจามเทวเีสด็จจากเมอืงละโวไ้ป เมอืงหรภิญุชยั 



 

 

 
 
สิง่ทีน่่าสนใจในวัดคอื พระเจา้พรา้โต ้พระพุทธรูปไมศ้ลิปะลา้นนา สรา้งโดยการใชม้ดีพรา้ หรอื มดีโต ้   
ซึง่สรา้งเสร็จภายใน 1 วัน กอ่นพระอาทติยต์กดนิ และนยิมเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “พระเจา้ทันใจ ชม ระฆงัลกู
ระเบดิ ทีม่าทีไ่ปของค าวา่ “เมอืงแพรแ่หร่ะเบดิ” ทีเ่กดิขึน้ตัง้แตส่มัยสงครามโลกครัง้ที ่2 จากการทีม่ี
การ ทิง้ระเบดิทางรถไฟ แต่ระเบดิไม่ระเบดิ ชาวบา้นเกดิความเสยีดายจงึไดช้ว่ยกันแบกหามใสเ่กวยีนไป
ถวายวัด ท าเป็นระฆัง ผูค้นทีผ่่านไปมา ไม่เขา้ใจก็ตา่งน าไปพูดกลา่วขานวา่ “แพร่แหง่ระเบดิ” จากนัน้น า
ท่านชม พพิธิภณัฑผ์า้โกมลผา้โบราณ รเิริม่โดยนายโกมล พานชิพันธ ์นักสะสมผา้โบราณชาวอ าเภอ
ลอง ซึง่ไดส้ะสมผา้โบราณชนดิตา่งๆของ “เมอืงลอง” และผา้โบราณของชมุชนใกลเ้คยีง   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัณ รา้นอาหาร 
 

 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่จ.ล าปาง นครอนัเกา่แกข่องลา้นนาไทย ในอดตีเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ของภาคเหนือ 

มคีวามรุ่งเรอืง และมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรม์าไมน่อ้ยกวา่ 1,300 ปี ตัง้แตส่มัยหรภิญุชยั (พระนาง
จามเทว)ี เป็นตน้มา  

 

 
 
น าชม มวิเซยีมล าปาง หรอืพพิธิภัณฑก์ารเรยีนรูเ้มอืงล าปาง จัดแสดงนทิรรศการชดุ “คน-เมอืง-ล าปาง” 
โดยน าเสนอผา่นหัวขอ้หลักๆ วา่ดว้ยเรือ่ง “คน” ทีม่บีทบาทส าคัญปรากฎอยูใ่นเรือ่งราวของจังหวัดล าปาง 
โดยเฉพาะผูม้สีว่นส าคัญต่อประวัตศิาสตร ์โบราณคด ีเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม หัวขอ้ที ่2 ว่าดว้ย
เรือ่งของ “เมอืง” ล าปาง ทีจ่ะพาทกุทา่นไปท าความรูจั้กกบันครล าปางตัง้แตอ่ดตีจนถงึล าปางในอนาคต 



 

 

การเปลีย่นผา่น และเหตกุารณ์ส าคัญในอดตีสง่ผลอยา่งไรมาถงึภาพของล าปางในยคุปัจจบุัน และสดุทา้ย
ในหัวขอ้ “ล าปาง” มวิเซยีมไดส้ ารวจและเก็บรวบรวมทัง้ความเหมอืนและแตกต่างทุกๆ ดา้น เพือ่ตามหา 
“ล าปางแต ้ๆ ” ทกุซอกทกุมมุจากทัง้ 13 อ าเภอ น ามาจัดแสดงดว้ยรปูแบบทีท่ันสมัยผสมผสานเทคโนโลยี
แบบอนิเตอรแ์อก๊ทฟี  

 
 

น าทา่นสมัผสัความคลาสสคิ ชมเมอืงเขลางคน์ครโดยการน ัง่ “รถมา้” เป็นสญัลักษณ์อกีหนึง่อยา่ง
ของนครล าปาง ซึง่เป็นยานพาหนะในการเดนิทางของยคุสมัยกอ่น เดมิรถมา้เขา้มาในประเทศไทยครัง้แรก
ในสมัยรัชกาลที ่4 ตอ่มาเมือ่สมัยรัชกาลที ่5 ทรงสัง่รถมา้เขา้มาเป็นจ านวนมากเพือ่ใชเ้ป็นรถหลวง กระทัง้
รถยนตเ์ริม่เขา้มามบีทบาท รถมา้จงึไดถู้กกระจายออกจากกรุงเทพฯ และในชว่ง พ.ศ.2458 ไดม้กีารวาง
รางรถไฟขึน้มาจนถงึล าปาง รถมา้จงึมบีทบาทส าคัญดว้ยการเป็นยานพาหนะรับส่งผูโ้ดยสารจากสถานี
รถไฟจังหวัดล าปางเขา้สูต่ัวเมอืง โดยมรีถมา้คันแรกของจังหวัดล าปางเป็นของเจา้บุญวาทย ์วงศม์านติ 
เจา้ผูค้รองนครล าปาง หลังจากนั้นรถมา้จงึเริม่มีแพร่หลายทัง้ในล าปางและตามเมืองหลักต่างๆ ผ่าน
สถานทีส่ าคัญในตัวเมอืงล าปาง เชน่ วดัศรชีุม สรา้งในปีพ.ศ. 2436 โดยคหบดพีม่าชือ่อโูย ซึง่ตดิตาม
ชาวองักฤษเขา้มาท างานป่าไมใ้นประเทศไทย เมือ่ตนเองมฐีานะดขีึน้ จงึตอ้งการท าบญุโดยสรา้งวัดศรชีมุ
ขึน้ในเขตต าบลสวนดอก พระวหิารทีส่รา้งเป็นอาคารครึง่ตกึครึง่ไม ้ทีม่ศีลิปะการตกแต่งภายใน ร่วมสมัย
ระหวา่งศลิปะลา้นนาและศลิปะพมา่ หลังคาเครือ่งไมย้อดแหลมแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก   
 

 
 
สะพานรษัฎาภเิศก หรอื “สะพานขาว”  แลนดม์ารก์ของเมอืงรถมา้เจา้ผูค้รองนครเป็นผูท้ีต่ัง้ชือ่จากพธิี
เฉลมิฉลองรัษฎาภเิษก สมัยรัชกาลที ่5 โดดเดน่ดว้ยเสน้โคง้ทรงคันธนูรวม 4 โคง้ทอดขา้มผ่านแมน่ ้าวัง 
ใหผู้ค้นไดใ้ชส้ญัจรผ่านไปมาระหวา่งสองฝ่ังแมน่ ้าในเขตใจกลางเมอืงล าปาง          หอนาฬกิา สรา้งขึน้
ในชว่งปี พ.ศ. 2497 – 2498 ตามนโยบายการพัฒนาประเทศใหเ้จรญิทัดเทยีมประเทศฝ่ังตะวันตก ของ
จอมพล ป.พบิลูสงคราม วดัปงสนุก ไดร้ับรางวัล “Award of Merit” จาก UNESCO ในปี 2008 เป็นวัด
ส าคัญคูก่บัจังหวัดล าปางมาชา้นาน สนันษิฐานวา่สรา้งขึน้ในสมัยทีเ่จา้อนันตยศ ราชบตุรของพระนางจาม
เทวแีหง่หรภิญุไชย (ล าพนู) เสด็จมาสรา้งเขลางคน์คร (ล าปาง) เมือ่ พ.ศ.1223   
 



 

 

 
 
น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์ซรามกิธนบด ีภายในพพิธิภัณฑแ์สดงถงึประวัตขิองบรษัิทในเครือธนบด ีตน้
ก าเนดิชามไก ่ตน้ก าเนดิเซรามคิของเมอืงล าปางและสาธติการผลติชามไกแ่บบโบราณรวมถงึสามารถชม
กระบวนการผลติเซรามคิสมัยใหมไ่ดอ้ยา่งใกลช้ดิ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
จากนัน้น าท่าน สมัผสัมนตเ์สนห่แ์หง่รอ่งรอยอดตี กาดกองตา้ มอีาคารโบราณอายุกว่ารอ้ยปี ทีเ่ป็น
เอกลักษณ์และมคีุณค่าทางประวัตศิาสตร ์สว่นค าว่า กาดกองตา้มคีวามหมายว่า ตลาดตรอกท่าน ้า เรยีก
ตามที่ตัง้ที่อยู่ขนานกันกับล าน ้าวังน่ันเอง เมื่อครัง้ในอดีตที่นี่เคยเป็นตลาดที่มีความเจรญิรุ่งเรืองมาก 
เนื่องจากล าปางเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของภาคเหนือ เกดิชมุชนทีเ่ขา้มาท าการคา้ทางธุรกจิต่างๆ 
ทัง้ ชาวอังกฤษ ชาวเมยีนม่า และ ชาวจนี ทีเ่ขา้มาท าการคา้มากทีส่ดุ เลยกลายเป็นชมุชนชาวจนีขนาด
ใหญ่ขึน้มา ชาวบา้นเลยเรียก กาดกองตา้ ว่า ตลาดจีน อาคารบา้นเรือนในบรเิวณ กาดกองตา้ เลยมี
สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานความเป็นยโุรป จนี และพมา่ 
 

ทีพ่กั โรงแรม Tree Tara หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ล าปาง - พระธาตลุ าปางหลวง - แจซ้อ้น - แมก่ าปอง B L D 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากน ัน้ ถา่ยภาพกบัหนึง่ในสถานรีถไฟทีส่วยทีสุ่ดในประเทศไทย สถานนีครล าปาง น าท่านไป    วดัพระ

ธาตลุ าปางหลวง วัดคูบ่า้คูเ่มอืงล าปางมาแตโ่บราณ ตามต านานกลา่ววา่มมีา ตัง้แตส่มัย พระนางจามเทว ี
ในราวพุทธศตวรรษที ่20 ตอนปลายเป็นวัดไมท้ีส่มบรูณ์ทีส่ดุ แหง่หนึง่ของไทย งดงามดว้ยสถาปัตยกรรม
เกา่แก ่มากมายพระธาตลุ าปางหลวง เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิของคนเกดิปีฉล ู(วัว) 

 

 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัณ รา้นอาหาร 
บา่ย เดนิทางต่อไปยัง น า้พุรอ้นแจซ้อ้น ธารน ้าแร่ ทีเ่ต็มไปดว้ยโขดหนิธรรมชาตแิทรกอยู่ท่ามกลางแอง่น ้า

รอ้น น ้าแร่มอีณุหภูม ิ70 – 80 องศาเซลเซยีส สามารถแชไ่ขใ่หส้กุไดภ้ายใน 15 นาท ี      ใหท้า่นได้
ผอ่นคลายโดยการแชน่ า้แรใ่นหอ้งสว่นตวั  

**หากในกรณีทีอ่ทุยานแจซ้อ้นไมเ่ปิด ทางบรษัิทฯ ขอเปลีย่นรายการเป็นพระธาตหุรภิญุชยั จ. ล าพนูแทน  



 

 

น าทา่นเดนิทางไป แมก่ าปอง จ. เชยีงใหม ่หมูบ่า้นเล็กๆ ทีซ่อ่นตัวอยูท่า่มกลางป่าเขาเขยีวขจ ีมลี าธาร
ใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสขุของการมาท่องเทีย่วหมู่บา้นแม่ก าปอง คอื การไดม้าสัมผัสอากาศบรสิทุธิ์
ความเป็นธรรมชาตขิองป่าไม ้ล าธารและวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ของชาวบา้นทีย่ังคงอยูร่่วมกับธรรมชาตไิด ้
อยา่งลงตัว 
แวะ รา้นกาแฟบนตน้ไมส้ดุฮติ ววิสวยขัน้เทพ “เดอะไจแอนท ์เชยีงใหม”่ The Giant Chiangmai วา่กนั
วา่เจา้ของรา้นตัง้ใจสรา้งบา้นตน้ไมแ้หง่นี ้เพือ่ใหก้ลมกลนืกบัธรรมชาต ิ และยังสามารถมองเห็นววิสงู 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
 

ทีพ่กั บา้นป้อหลวงแมห่ลวง แมก่ าปอง หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 แมก่ าปอง - เมอืงเชยีงใหม ่- ไนทซ์าฟาร ี B - D 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากน ัน้ ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอสิระ ณ หมูบ่า้นแมก่ าปอง สถานทีแ่นะน าไดแ้ก ่น า้ตกแมก่ าปอง มคีวามสงูกนัถงึ 

7 ชัน้ น ้าตกใสสะอาดเย็นชืน่ใจ มตีน้เฟิร์น และตะไคร่น ้าขึน้อยู่ท่ัวไป ซึง่มีตน้น ้าเป็นแหล่งก าเนิดของ
ประปาหมูบ่า้นแม่ก าปองทีช่าวบา้นร่วมกันสรา้ง วดัแมก่ าปอง หรอืทีเ่รยีกวา่วัดกันธาพฤกษา วัดเดยีวใน
หมูบ่า้นแมก่ าปอง ทีส่รา้งมาในยคุเดยีวกบัการเขา้มาตัง้ถิน่ฐานของชมุชน ลักษณะเป็น สถาปัตยกรรมของ
ภาคเหนือ วหิารหลังเกา่เป็นไมทั้ง้หลัง หนา้จ่ัวหลังคาวัดแกะสลักจากไมส้ัก เป็นลวดลายแบบลา้นนา ที่
โดดเดน่ คอื มพีระอโุบสถทีต่ัง้อยูก่ลางล าธาร  สวยงามทา่มกลางธรรมชาตทิีเ่ขยีวขจ ี

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 
 
บา่ย ออกเดนิทางไปยัง วดัพระสงิห ์พระอารามหลวงทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึศลิปะแบบลา้นนาอยา่งวจิติรตระการ

ตา อกีทัง้ยังเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูส าคัญอยา่ง “พระพุทธสหิงิห”์ ทีพุ่ทธศาสนกิชนทั่วไทยนยิมไป
กราบไหว ้สรา้งขึน้เมอืปี พ.ศ. 1888 โดย พญาผายู กษัตรยิเ์ชยีงใหม่องคท์ี ่5 ของราชวงศม์ังราย เพื่อ
บรรจุพระอัฐขิอง พญาค าฟ ูพระราชบดิาของพระองค ์แตเ่ดมิ วัดนี้มชีือ่ว่า วัดลเีชยีงพระ เพราะค าว่า “ล”ี 
ในภาษาลา้นนาแปลว่า “ตลาด” และดา้นหนา้วัดก็เป็นชมุชนซึง่ม ีตลาดลเีชยีงพระ ใหช้าวบา้นท ามา
คา้ขาย จงึเป็นทีม่าของชือ่ในสมัยนัน้ จากนัน้ออกเดนิทางไป ไนทซ์าฟารเีชยีงใหม ่

 
16.30 น. เดนิทางถงึ ไนทซ์าฟารเีชยีงใหม ่ 
17.00 น. ชม โชวเ์สอื (Tiger Show) ใชเ้วลา 25 นาท ีพบกับลลีาการแสดงความสามารถของเหลา่พยัคฆใ์น

รปูแบบตา่งๆ เชน่ การทรงตัวสองขา การไตส่ะพานขา้มสิง่กดีขวาง  



 

 

17.40 น. ชมโชวน์กัลา่แหง่รตัตกิาล Night Predator ใชเ้วลา 25 นาท ี สัมผัสกับวถิขีองการด ารงชวีติของ
สตัวป่์า อาท ิหมขีอ เสอื หมปู่า นาก ไฮยน่ีา สงิโต อยา่งใกลช้ดิ 

18.15 น. ชมโชวซ์าฟารแีดนซ ์(Safari Dancing Show) เพลดิเพลนิกบัการแสดงชุดพเิศษ ตืน่ตาตืน่ใจ
ไปกบัแสง ส ีเสยีงสไตลซ์าฟาร ี 

 

 
18.30 น. กจิกรรมน ัง่รถชมสตัวต์อนกลางคนื ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง แบ่งเป็น 2 โซนไดแ้ก่ โซนแรก 

Savana Safari ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศแบบทุง่หญา้สวันน่า ชมสตัวห์ลากหลายชนดิไดแ้ก ่เลยีงผา 
แรดขาว ชา้ง ยรีาฟ วลิเดอรบ์สีต ์นกกระจอกเทศ เสอืชตีา้ ฯลฯ โซนทีส่องPredator Prowl ตืน่เตน้เรา้
ใจทกุวนิาทดีว้ยการสมัผัสชวีติสตัวป่์าผูล้า่และผูถ้กูลา่ หลากหลายชนดิ เชน่ สงิโต เสอืโครง่ ไฮยน่ีา สนัุข
จิง้จอก และจระเข ้เป็นตน้  

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นขา้วเมา่ขา้วฟ่าง (รา้นมชิลนิไกด)์ 
ทีพ่กั Wintree City Resort Chiang Mai หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
วนัที ่5 เมอืงเชยีงใหม ่– แมแ่ตง – เมอืงเชยีงใหม ่– สนามบนิ – กรงุเทพฯ B L - 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่อ.แมแ่ตง น าชม วดับา้นเดน่ (วดัเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน) ภายในวัดมพีืน้ทีก่วา้งและ

มสี ิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่สวยงาม ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมลา้นนาประยุกต ์ในปี พ.ศ. 2437 ครูบา
เทอืง นาถสโีล เจา้อาวาสไดท้ าการบูรณะวัดขึน้มาใหม่ ดว้ยความศรัทธาของลูกศษิยท์ีม่ตี่อครูบาเทอืง 
พระเกจดิังของภาคเหนือ จงึมกีารบรจิาคเพือ่ท าบุญใหก้ับวัดจ านวนมาก วัดทีม่กีารบูรณะขึน้ใหม่มคีวาม
วจิติรงดงามตระการตา โดยท่านตัง้ใจว่าจะใหเ้ป็นศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นการชักน า
ผูค้นใหเ้ขา้วัดเพื่อการขัดเกลาจติใจ ใหเ้ป็นสถานทีพั่กผ่อนทางจติใจมากกว่าการประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา และภายในวัดยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจ าปีเกดิ 12 ราศี นอกจากนี้ ภายในวัดยังม ี
อุโบสถ หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กุฏไิมส้ักทองทรงลา้นนา พระวหิาร พระสถูปเจดยี ์เป็นตน้ 
เพือ่ใหก้ราบไวบ้ชูาดว้ย  



 

 

 
 จากนัน้แวะจบิเครือ่งดืม่เย็น ณ คาเฟ่เครือ่งบนิสดุชคิ Air Diamond Café สมัผัสความใหญโ่ตของ 

AIRBUS A330-300 ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ และเตมิเต็มความฝัน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ เสมอืนก าลังเป็น
ผูโ้ดยสารบนเครือ่งบนิจรงิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 
บา่ย น าทา่นชม สวนดอกไมเ้ชยีงใหม ่ใหเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรูปในทุง่ดอกไมส้วย หลากสสีันทีถ่า่ยรูปมุม

ไหนก็สวยถูกใจนักท่องเทีย่ว ก่อนกลับแวะซือ้ของฝากชือ่ดังเมอืงเชยีงใหม่ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน
เดนิทางสูส่นามบนิเมอืงเชยีงใหม ่

18.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายไทยแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่FD 3440 
 *** เทีย่วบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 
20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ.... 

********************************* 
คา่ใชจ้า่ยทวัร ์Inlove ลา้นนา 5 วนั 4 คนื ไปรถไฟกลบัเครือ่งบนิ 
12-16 ม.ีค. / 3-7 เม.ย. / 4-8 พ.ค. 2565 
พกัคูท่า่นละ 13,900.-    บาท  
พกัเดยีวเพิม่   3,600.-    บาท 
 
อตัราคา่ใชจ้า่ยรวม   
 คา่รถไฟตูด้ว่นพเิศษขบวนที ่7 ชัน้ 2 ขาไป กรงุเทพฯ-เดน่ชยั / ขากลับน่ังเครือ่งบนิ  

 รถตูป้รับอากาศ (บรกิารทีส่ถานรีถไฟเดน่ชยั) คันละ 8-9 ทา่น 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว (คนไทย) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง (วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท) 

 

 

 



 

 

 

อตัราคา่ใชจ้า่ยไมร่วม 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ 3% 

 คา่ใชจ้า่ยนอกเหนอืรายการ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่นอกรายการทีส่ัง่เพิม่ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 500 บาท / ทรปิ /ลกูทวัร ์1 ทา่น  

 

เอกสารการเดนิทาง 
-ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

-บตัรประจ าตวัประชาชน (ใชว้นัเดนิทาง) 

**บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม 
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญัสงูสดุ 
 
*** ผูเ้ดนิทางตอ้งไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ชนดิซโินแวค (Sinovac) , ซโินฟารม์ (Sinopharm) ครบ

จ านวน 2 เข็ม หรอืวคัซนีชนดิอืน่ๆ 1 เข็ม มาแลว้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 14 วนั กอ่นการเดนิทาง *** 
 
 

*************************************** 
 


