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“slow life by train”ปลดปล่ อยชีวติ ใกล้ ชิดธรรมชาติ
สักการะพระธาตุดอยสุ เทพ สูงตระหง่านวัดเฉลิมพระเกียรติ
เดินทางวันที่ 12-16 ตุลาคม 2561
เดินทางโดยรถไฟนัง่ และนอนปรับอากาศ

“นั่งรถทัวร์ กป็ วดหลังนอนไม่ หลับ นั่งเครื่องก็ตื่นตั้งแต่ ตี 3 !!!”

...งั้นไปรถไฟกันไหม???
-เดินทางชิว ชิว ซึมซับบรรยากาศ บนรถไฟชั้น 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชื่อพระราชทาน “อุตราวิถี”
- โปรแกรมSlow Life เที่ยวสบายๆ ค่อยๆ สั มผัสวิถีชีวิตชาวเหนือ
-นั่งรถม้ าลาปาง ที่เป็ นไฮไลท์ ทไี่ ม่ ได้ นั่งเหมือนมาไม่ ถึง
-3 วัน 3 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุลาปางหลวง,พระธาตุหริ ภุญชัย,พระดอยสุ เทพ

และที่ท่องเที่ยวที่รอคุณไปเยือนอีกมากมาย...
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วันแรก กรุงเทพฯ – ลาปาง
17.00 น. คณะพร้อ มกันที่ สถานี รถไฟกรุ งเทพ หรื อ ที่นิยมเรี ยกกันว่า สถานี รถไฟหัวลําโพง เป็ นสถานี รถไฟหลักของ
ประเทศไทย และเป็ นสถานีที่เก่าแก่ที่สุด สร้างในสมัย รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2453 สร้างเสร็ จและเริ่ มใช้งาน วันที่
25 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2459 ในปั จจุ บ ันสถานี ร ถไฟหัว ลํา โพง มี ท างเชื่ อ มต่ อ ที่มี รู ป แบบทางสถาปั ตยกรรมที่ ดู
กลมกลืนกับรถไฟฟ้ ามหานครหรื อรถไฟฟ้ าใต้ดินบริ เวณถนนพระรามที่ 4
18.00 น. ออกเดินทางสู่ สถานีลาํ ปางโดยรถไฟด่วนพิเศษ CNR ขบวน 9 (บริการอาหารกล่ องบนรถไฟ(1))

วันที่ 2 วัดเฉลิมพระเกียรติ-อุทยานแห่ งชาติแจ้ ซ้อน-ลาปางหลวง-หลวงพ่ อเกษม
04.00 น. รับอรุ ณอันสดใส เตรี ยมพร้อมสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวท่านสามารถทําธุระส่วนตัวภายในขบวนรถ
05.00 น. เดินทางถึง สถานีลาํ ปาง ตั้งอยูท่ ี่ ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง มีพ้นื ที่ 161 ไร่ ห่างจากสถานีรถไฟ
กรุ งเทพ 642.29 กิโลเมตร สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2458
07.00 น. บริการอาหารเช้ า(2) แบบกันเองพร้อมวิถีชีวติ ยามเช้าของชาวลําปาง ณ ตลาดเก๊าจาว
เช้า
นําท่านสักการะสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ได้ข้ ึนชื่ อ ว่า มหัศจรรย์แห่ งศรัทธา วัดจอมเกล้ าเฉลิมพระเกียรติจอมเกล้ าราชา
นุสรณ์ หรื อชื่อเดิมเรี ยกว่า“วัดพระพุทธบาทปู่ ผาแดง” ซึ่งตั้งอยูบ่ นภูเขาใหญ่ที่ อําเภอแจ้ห่ม สิ่ งที่โดดเด่นของวัด
นี้จนทําให้มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดียเ์ ล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสี ยดฟ้ าล้อมรอบไปด้วยทิว
เขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์เป็ นภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไปบนยอดเขาแห่ งนี้ มีรอย
พระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ เป็ นที่เคารพบูชาของชาว อ.แจ้ห่ม มาอย่างยาวนาน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นําท่านอาบนํ้าแร่ แช่น้ าํ ร้อน อุทยานแห่ งชาติแจ้ ซ้อน ตั้งอยูห่ มู่ที่ 8 ตําบลวังเงินถนนลําปาง-เดินชัย บริ เวณอุทยาน
ฯมีธารนํ้าแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติ ที่สวยงามแทรกกอยูท่ ่ามกลางแอ่งนํ้าร้อน นํ้าแร่ ที่มีอุณหภูมิสูง ถึง 70
– 80 องศาเซลเซียส สามารถแช่ไข่ให้สุกได้ภายใน 15 นาที ไข่จะมีลกั ษณะไข่แดงสุ กไข่ขาวสุ กไม่แข็งจะ เหมือน
มะพร้าวอ่อน เมื่อนํามาปรุ งเป็ น “ ยําไข่แช่น้ าํ แร่ ” ซึ่งเป็ นเมนูข้ นึ ชื่อ อร่ อยยิง่ นัก
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16.00 น. นําท่านกราบสักการะสรี ระหลวงพ่อ เกษมเขมโก หรื อ ครู บาเจ้าเกษม เขมโก (นามเดิ ม เจ้า เกษม ณ ลําปาง)
พระเถระและเกจิอาจารย์ ผูเ้ คร่ งครัดในธุดงควัตร ปลีกวิเวก พุทธศาสนิ กชนในจังหวัดลําปางและชาวไทยเคารพ
นับถือว่าท่านเป็ นพระเถราจารย์ปูชนียบุคคลรู ปหนึ่งของประเทศไทย และมีผมู ้ ีความเคารพศรัทธาเป็ นจํานวนมาก
ในปั จ จุ บ ัน อี ก ทั้ง ท่ า นยัง เป็ นเจ้า นายในราชวงศ์ทิ พ ย์จ ัก ร ที่ อ อกผนวชอี ก ด้ว ย จากนั้ น นํา ท่ า เดิ น ทางสู่
วัดพระธาตุลาปางหลวง ตั้งอยูใ่ นเขตตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง อยูห่ ่างจากตัวเมืองลําปางไป
ทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ประมาณ 18 กิ โลเมตร วัดตั้งอยู่บนเนิ นสู ง มี การจัดวางผังและส่ วนประกอบของวัด
สมบูรณ์ แบบที่สุด มีสิ่งก่อ สร้าง และสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ บริ เวณพุทธาวาสประกอบด้วย องค์พระธาตุลาํ ปาง
หลวง เป็ นประธาน

19.00 น. บริการอาหารเย็น(4) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ที่พกั
วันที่ 3 นั่งรถม้ าชมเมือง-บ้ านเสานัก-วัดปงสนุก-เซรามิคอินทราเอาท์ เลท–วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย-ถนนคนเดิ นท่าแพ
08.00 น. บริการอาหารเช้ า(5) ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
09.00 น. นําท่านนั่งรถม้ าชมเมืองลําปาง ลําปางเป็ นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่ยงั คงมีรถม้าให้บริ การในระยะทางใกล้ๆ
ภายในตัวเมือง และยังแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ความเป็ นมาของรถม้าลําปาง เริ่ มจากในรัชกาลที่ 5
ทรงสัง่ รถม้าจํานวนมากมาใช้เป็ นรถหลวง และหลังจากนั้นรถม้าก็ถูกแทนที่ดว้ ยรถยนต์ รถม้าจึงถูกส่ งออกไปใช้
ยังนอกเมือง ลําปางก็เช่นกัน มีการใช้รถม้าในการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟลําปางกับตัวเมือง ในปั จจุบนั ไม่ได้
ใช้รถม้าเป็ นยานพาหนะหลักแล้ว แต่จะใช้ในการท่องเที่ยว ชมรอบเมืองมากกว่า แวะชมบ้ านเสานัก ตั้งอยู่ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง เป็ นบ้านที่มีสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นมากหลังหนึ่งในจังหวัดลําปาง เป็ นบ้านไม้ที่มี เสาไม้สัก
มากถึง 116 ต้น จึงเรี ยกว่าบ้านเสานัก ตามภาษาพื้นเมือง “นัก” มีความหมายว่า “มาก สร้างด้วย ศิลปะพม่าผสม
ล้านนา ประกอบด้วยเรื อนใหญ่ซ่ ึงเป็ นเรื อนหมู่ มีเสาไม้สักรองรับนํ้าหนักบ้านถึง 116 ต้น โดยแบบระเบียงบ้าน
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ได้รับอิทธิพลสถาปั ตยกรรม แบบพม่า ในขณะที่หลังคาและโครงสร้างโดยทัว่ ไปเป็ นแบบล้านนา แต่เดิมบ้านเสา
นักเป็ นสถานที่ตอ้ นรับแขกบ้านแขกเมืองและใช้เป็ น สถานที่จดั ขันโตกและงานพิธีมงคล

จากนั้น ไหว้พระที่ วัดปงสนุก หรื อวัดปงสนุกเหนือ ตั้งอยูใ่ นเขต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง เป็ นวัดสําคัญคู่กบั
จังหวัดลําปางมาช้านาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยที่เจ้าอนันตยศ ราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่ งหริ ภุญไชย
(ลําพูน) เสด็จมาสร้างเขลางค์นคร (ลําปาง) เมื่ อ พ.ศ.1223 หรื อ 1,328 ปี ก่ อ น ซึ่ ง พระครู โสภิตขันตยาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดปงสนุ กด้านเหนื อ อ.เมื อง จ.ลําปาง พึ่งรับมอบรางวัลดี (Award of Merit) ด้านการอนุ รักษ์มรดก
ทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ เซรามิคอินทราเอาท์ เลท เป็ นศูนย์จาํ หน่ ายเครื่ องเซรามิกของบริ ษทั อินทราเซรามิกจํากัด
มีขา้ วของเครื่ องใช้และของตกแต่งบ้านตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าเหรี ยญสิ บบาทไปจนขนาดใหญ่มากๆ ทั้งหมดทําจาก
เซรามิก และที่พเิ ศษคือไม่ได้เป็ นเฉพาะที่วางของขายเท่านั้น มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรู ปมากมายหลายมุม โดนใจมากๆ
คนที่ชอบดอกไม้ก็มีสวนดอกไม้ให้เดินถ่ายจนเพลินแล้วยังมีผลงานเด่นๆ ให้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก เช่น หลักกิโล
ยักษ์ทาํ จากเซรามิก ปิ รามิดกานํ้า ชามไก่ยกั ษ์ รถม้าลําปาง ฯลฯ
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จากนั้นนําท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในรัชสมัยของ
พญาอาทิตยราช กษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์จามเทวีวงศ์โดยที่แห่ งนี้ เคยเป็ นพระราชฐานของพระองค์ซ่ ึ งพระราชทาน
อุทิศถวายให้เป็ นวัดพระธาตุฯ เพือ่ เป็ นพุทธบูชาหลังจากที่พระบรมสารี ริกธาตุได้ปรากฏให้พระองค์ได้ทอดพระ
เนตรในบริ เวณดังกล่าว

17.00 น. เข้าสู่ที่พกั ทําธุระกิจส่วนตัว
18.00 น. นําท่านเพลิดเพลินกับถนนคนเดินท่าแพตามอัธยาศัย อิสระกับอาหารหลากหลายที่เป็ นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่
และมีสถานที่ท่องเที่ยวตามที่น่าสนใจ เช่น วัดเจดียห์ ลวงวรวิหาร

วันที่ 4 ม่ อนแจ่ ม-สวนพฤกษาศาสตร์ -ดอยสุ เทพ
07.00 น. บริการอาหารเช้ า (7) ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ม่ อนแจ่ ม ตั้งอยูบ่ นสันเขาบริ เวณหมู่บา้ นม้งหนองหอย อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยูห่ ่ าง
จากตัวเมือง เชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ไปถึงม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยงั มี
หมอกในตอนเช้านับเป็ นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใส และที่นี่ก็ยงั มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น วิวทิวทัศน์ได้
อย่างชัดเจนอีกด้วย
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จากนั้นชม สวนพฤกษศาสตร์ ตั้งอยูท่ ี่อาํ เภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ มีพ้นื ที่ท้งั หมดประมาณ 3,500 ไร่ เป็ นสถานที่
อนุรักษ์และ รวบรวมพรรณไม้เป็ นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด
โดย เฉพาะกลุ่ มอาคาร เรื อ นกระจกบนยอดเขาที่มีท้ งั ความสวยงามและความรู ้ ทําให้ส วนแห่ งนี้ เป็ นแหล่ ง
พักผ่อนหย่อนใจและ สถานที่ศึกษาธรรมชาติ ด้านพืช และ ภูมิทศั น์ที่โดดเด่นมากสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ ิ เดิมเรี ยกว่า "สวนพฤกษศาสตร์แม่สา" นับว่าเป็ น สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรก ของประเทศไทย

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางขึ้นสู่ ดอยสุ เทพ เป็ นวัดที่มีความสําคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่ งสร้างขึ้นเมื่ อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ใน
สมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่ มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุซ่ ึ งเป็ นบันไดนาค
เจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดียท์ รงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิ ดด้วย
ทองจังโก 2 ชั้น ซึ่ งก่ อ สร้างตามแบบศิลปะล้านนา อี กทั้งในบริ เวณวัดยังเป็ นจุดชมวิวเมื องเชี ยงใหม่ ไ ด้อ ย่าง
ชัดเจน ซื้อของฝาก

18.00 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ โดยรถไฟด่วน CNR ขบวนที่ 10 บริการอาหารเย็นบนรถไฟ(9)
วันที่ 5 เชียงใหม่ -กรุงเทพฯ
06.40 น. เดินทางถึงสถานีกรุ งเทพฯ(โดยสวัสดิภาพ)
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้ องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
เด็ก 2-10 ขวบ พักกับผู้ใหญ่
พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคํานึ งถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ

ราคา (บาท)

9,900
7,900
2,000

(EV)

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ โดยสารรถไฟด่ วน ชั้น 2 นั่งและนอนปรับอากาศ
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหาร(9 มื้อ) ค่าเข้าชมสําหรับคนไทย และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปี ข้ ึนไป ค่า
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สําหรับการจองกรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมสําเนาบัตรประชาชนสําหรับผูเ้ ดินทาง
2. กรุ ณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่งที่ควรนาไปด้ วย
ยาประจาตัว,กล้ องถ่ายรูป,อุปกรณ์กนั แดด,ร่มพับ,ชุดว่ายน ้า,ชุดเล่นน ้า กางเกงขาสัน้ รองเท้ าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่ กับสาย
การบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือ ค่าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ว่า
ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
9. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

(EV)

หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 8 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุ ด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การ
ประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวัน
เดินทาง หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด

