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     นครลำปาง-แพร่-น่าน 
           อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน-ล่องเขื่อนกิ่วลม-ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย-พระ
ธาตุช่อแฮ-พระธาตุลำปางหลวง-แพะเมืองผี-บ้านประทับใจ-วัด
ภูมินทร์-พระธาตุแช่แห้ง-งาช้างดำ 
                           (ที่พักระดับมาตรฐาน  ลำปาง 1 คืนและแพร่ 1 คืน  )
       

รุ่งเรืองทัวร์ฯ ขอนำท่าน สัมผัสหมู่มวลดอกไม้งามท่ามกลางสายหมอกที่หนาว
เย็น ตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้นานาชนิด  แฮ่วเมืองเก่าแห่งเขลางค์นครเมืองแห่งรถม้า 
ล่องแพชมธรรมชาติที่เขื้ฃ่อนกิ่วลม อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน ชมช้างทำงานที่ศูนย์อนุรักษ์
ช้างไทย สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามสู่สามเมืองเหนือที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้สัก 
เที่ยวเมืองน่าน  นมัสการพระธาตุแช่แห้ง  พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองล้านนา จ.แพร่    
บริการท่านด้วยอาหารเลิศรส  ที่พักระดับมาตรฐานในบรรยากาศที่แตกต่างกัน 

โปรแกรมการเดินทาง  
วันแรก  กรุงเทพฯ- ลำปาง  
19.00 น. พร้อมกัน  ณ  จุดนัดหมายออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ   ระบบเครี่อง

เสียงครบครัน
อาหารเดินทางต่อสู่ จ.ลำปาง

วันที่สอง ลำปาง-พระธาตุลำปางหลวง-ล่องแพกิ่วลม-อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน
05.00 น.             อรุณสวัสดิ์ ณ เมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง เมืองแห่งรถม้า นำ
ท่านเข้าสู่ที่พัก 
07.00 น.             บริการอาหารเช้า ณ  ร้านอาหาร แบบบุปเฟต์  หรือ ข้าวต้ม 
ชา,กาแฟ,ขนมปัง,ไส้กรอกรมควัน  
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่วัดนำท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุลำปางหลวง  ซึ่งเป็นวัด
คู่บ้านคู่เมืองของ 
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ชาวลำปางมีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี  ราวพุทธศตวรรษที่  20  เป็น
วัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด 

แห่งหนึ่งของไทย   เป็นพระธาตุประจำปีสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู  
วิหารหลวง เป็นที่ 

ประดิษฐานพระเจ้าล้านทองด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจและ
ชมโรงงานเครื่องปั้นดินเผา  (เซรามิค)ของลำปางซึ่งมีโรงงานมากที่สุด
ของประเทศถึง 200 โรงงงาน ออกเดินทางสู่เขื่อนกิ่วลม 

12.00 น.             บริการอาหารกลางวัน ณ บนแพทามกลางบรรยากาศที่สวยงาม
รอบทิศ
บ่าย                    แพถึงปลายท่าสำเภาทอง เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการอาบน้ำแร่-แช่
น้ำอุ่น-เล่นน้ำตก พักผ่อน         
                           เพลิดเพลินกับธรรมชาติตามอัธยาศัยได้เวลพอสมควรเดินทางสู่ 
อุทยานแจ้ซ้อน 

อาบน้ำแร่-แช่น้ำอุ่น-เล่นน้ำตก  พักผ่อนเพลิดเพลินกับธรรมชาติตาม
อัธยาศัย 

15.00 น. เดินทางสู่ วัดเจดีย์ซาว นมัสการพระแซนแซ่ทองคำ ซึ่งเป็นพุทธรูป
ทองคำ ที่สวยงาม 

 17.00 น. เดินทางสู่ ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อิ่มอร่อยกับอาหารที่ขึ้นชื่อ 

วันที่สาม ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย-พระธาตุช่อแฮ-บ้านประทับใจ-แพะเมืองผี 
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก 
08.00 น. ออกเดินทางสู่หมู่บ้านทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตรเพื่อนำท่านสู่ศูนย์อนุรักษ์ช้าง

ไทย นำท่านชมการทำงานของลูกช้างตัวน้อยๆซึ่งได้ถูกฝึกฝนมาเป็น
อย่างดี 

10.00 น. อำลาเมืองลำปาง ออกเดินทางสู่ จ.แพร่ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารที่มีชื่อเสียง จ.แพร่ 
บ่าย นำชมคุ้มหลวงเจ้าเมืองแพร่  ปัจจุบันคือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 

สร้างโดยเจ้าหลวงพิริยะชัยเทพวงศ์คุ้มแห่งนี้เป็นอาคารโอ่โถง มีประตู 
หน้าต่างทั้งหมด 72 บาน  โดยเจ้าหลวงพิริยะชัยเทพวงศ์  ห้องกลางเป็น
ห้องทึบแสงสว่างส่องเข้าไปไม่ได้ ใช้เป็นที่คุมขังทาส บริวารที่ทำผิดร้าย
แรง  บนคุ้มแสดงเครื่องเงิน และเครื่องใช้ในคุ้มต่างๆๆ    

15.00 น. ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ บ้านประทับใจ ชมความงดงามของ
บ้านทรงไทยประยุกต์ ตื่นตาตื่นใจกับเสาไม้ขนาดใหญ่ 130 ต้น แกะสลัก
อย่างวิจิตรบรรจงจนได้ชื่อ บ้านร้อยเสา



16.30 น. นำท่านสู่วัดพระธาตุช่อแฮ สักการะองค์พระธาตุช่อแฮ เพื่อเปนสิริมงคล
ชมความงดงามขององศ์พระธาตุบุด้วยทองดอกบวบเหลื่องอร่าม

17.30 น. นำท่านช้อปปิ้งซื้อของฝาก ณ ทุ้งโฮ้ง แหล่งรวมและแหล่งผลิตผ้าฝ้าย
เสื้อหม้อฮ้อม ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารทิพย์ หลังอาหารเดินทางสู่ ที่พัก ณ 
โรงแรมแม่ยมพาเลซ 

วันที่สี่ วัดภูมินทร์-งาช้างดำ-พระธาตุแช่แห้ง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.น่าน ดินแดนที่งดงามด้วยธรรมชาติ
10.00 น. นำท่านนมัสการพระธาตุแซ่แห้ง ที่มีอายุกว่า 600 ปีนำชมวัดภูมินทร์ วัด

ที่มีลักษณะแปลกคือโบสถ์และวิหารสร้างในอาคารเดียวกัน 
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหาร ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่จ.พิษณุโลก 
บ่าย ได้เวลาพอสมควรนำชม“งาช้างดำ” ชมงาปลียาว 94 เซนติเมตร เก็บ

รักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.น่าน ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองได้
15.00 น. อิสระกับการซื้อของฝากนานาชนิด อาทิ ผ้าลายน้ำไหลเมืองน่าน ,ผ้า

ตีนจก ฯลฯ
17.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
............ น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
05.00 น.  ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
                                  
************************************************************
อัตราค่าบริการ                           ผู้ใหญ่ท่านละ 8,900  บาท 
  เด็ก (ต่ำกว่า 2 ขวบ)ท่านละ    7,900   บาท 
อัตรานี้รวม-ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

-ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน  ในตัวเมือง ลำปาง 1 คืน และ จ.แพร่ 1 คืน 
-ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ ( อุทยาน )
-ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว  (ไกด์ 1 ท่าน)
-ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม, 
-ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ  1,000,000  บาท

อัตรานี้ไม่รวม -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือรายการท่องเที่ยว / ค่าภาษีมูลค่า
เพิ่ม 3 % 
 -ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7 % ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบ

กำกับภาษี 



เงื่อนไขการสมัคร 
  -เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด  หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ  1,000  บาท  ที่เหลือชำระใน
วันเดินทาง 
- ถ้าเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า  10  วัน  และทางบริ
ษัทฯจะหักไว้  25% 
   ของราคา 
-ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ
ถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจ 
    เรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้ 
-โปรแกรมการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความเหมาะสมทั้งปวง 
   แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

แบบฟอร์มโอนเงิน ( สำหรับลูกค้า )
กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่

1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด
-      เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู (บัญชี

ออมทรัพย์)
2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ

-    เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำพู  (บัญชี
ออมทรัพย์)

โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้ง
ระบุรายละเอียด

-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909
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