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 เฮอืนสองเมอืงเก่าแก่แห่งอาณาจกัรล้านนา เมอืงทีต้่องห้ามพลาด พาท่านย้อนรอย
อดีตสู่มนตราแห่งล้านนาโบราณที่เมืองล�าพูน และเมืองล�าปาง

 สองเมืองเก่าแก่และยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา เมืองหริภุญชัย หรือเมืองล�าพูน และเมืองเขลางค์ 
นครล�าปางหลวง นบัเป็นเมอืงทีไ่ม่หมนุตามกาลเวลา ด้วยยงัคงมแีหล่งอารยธรรมล้านนาไทยทีไ่ด้รบัการรกัษา
ไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม ได้สัมผัสด้วยตา ได้รับรู้ด้วยใจ สะท้อนจากวัดวาอาราม พพิธิภณัฑ์ 
สถาปัตยกรรม วฒันธรรมท้องถ่ินมากมาย นอกจากนีย้งัมีทีเ่ทีย่วตามธรรมชาต ิน�า้พ ุน�า้ตก เส้นทางชมวิวที่
งดงาม ที่จะไม่ใช่เมืองทางผ่านอีกต่อไป

พลัสความสุขยกกำาลังสอง กับสองเมืองรองต้องห้ามพลาด

สถานที่ : ลำาพูน-ลำาปาง
9-12 ธันวาคม 2562INBOUND

TRIP

ล�ำพูน-ล�ำปำง
พระธาตุหริภุญชัย
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DAY 1
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 : 
กรุงเทพฯ-ลำาปาง-ลำาพูน-ศูนย์วิจัยงาน
หัตถกรรมหมู่บ้านห้วยต้ม

06.00 น.

05.00 น.

08.15 น. 

คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมู ิชัน้ 4 
แถว C ประตท่ีู 2 เจ้าหน้าท่ี เวก้าทัวร์ 
พร้อมต้อนรบัและอ�านวยความสะดวก

ออกเดินทางสูจ่งัหวัดล�าปาง โดยสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบนิที ่PG203 (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 35 นาที)

ถึงสนามบินล�าปาง ออกเดินทางเข้าสู่
จงัหวัดล�าพนูโดยรถบสั
เมอืงล�าพนู เดมิชือ่เมอืงหรภุิญไชย เป็น
เมอืงโบราณมอีายุประมาณ 1,300 ปี ตาม
พงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกนัถงึการสร้าง
เมอืงหริภญุไชย โดยฤาษวีาสเุทพ เป็นเมอืง
ท่ีมคีวามส�าคญัในทางศลิปะและวฒันธรรม
ของอาณาจกัรล้านนา

รบัประทานอาหารกลางวัน

น�าชม ศูนย์วจิยังานหตัถกรรมหมูบ้่าน
ห้วยต้ม ศูนย์ส่งเสรมิงานหตัถกรรม และ
วฒันธรรมกะเหรีย่งโบราณ พร้อมเลอืก
ซือ้เคร่ืองเงนิ ผลติภณัฑ์จากการจกัสาน 
ผ้าทอกะเหรีย่งลายโบราณท่ีมเีอกลกัษณ์
เฉพาะตัว ด้วยการทอกีเ่อวตามวฒันธรรม
ของชนเผ่า ด้านหน้าม ีชมุชนพระบาท
ห้วยต้ม ทีค่รูบาชยัยะวงศาพฒันาได้สอน
ให้ชาวกะเหร่ียง (ปกาเกอะญอ) เดินตาม
รอยหลกัพระพทุธศาสนา ไม่เบยีดเบยีน
ชีวิตสัตว์ท�าเป็นอาหารหรือเล้ียงไว้ใน
หมูบ้่าน ชาวบ้านท่ีนีก่ว่า 20,000 คน กิน
แต่อาหารมังสวิรัต ิเดนิตามวิถีชีวิตพอเพยีง 
รกัษาศีล 5 เมือ่ครัง้ทีร่ชักาลท่ี 9 ได้เสดจ็ฯ 
เยีย่มเยอืนราษฎรบ้านพระบาทห้วยต้มใน
ปี พ.ศ. 2521 ทรงมพีระราชด�ารว่ิาชาว
บ้านขาดแคลนพืน้ทีท่�ากนิและมข้ีาวไม่พอ
บรโิภค เป็นโรคขาดสารอาหาร จึงได้ทรง
มพีระมหากรณุาโปรดเกล้าฯ รับหมูบ้่าน

09.50 น. 

เที่ยง

ช่วงบ่าย 

ช่วงค�่า 

ห้วยต้มให้อยู่ภายใต้การดูแลของ
โครงการหลวงเป็นต้นมา 

น�าชม พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย 
จ�าลองจากพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ประเทศพม่า ออกแบบและร่วมสร้างโดย
ครูบาวงศ์และคณะศิษยานุศิษย์ เพื่อ
น้อมเกล้าฯ ถวาย เป็นพระราชกศุลแด่
รชักาลที ่ 9 ในวโรกาสทรงครองสิรริาช
สมบติัครบ 60 ปี 

รบัประทานอาหารค�า่ เข้าทีพั่ก บ้านไพลนิ 
รสีอร์ต

DAY 2
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 :
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี-พระธาตุหริภุญชัย-
ลำาปาง

ร่วมสบืสานวิถพีทุธตกับาตรท่ี วดัพระบาท
ห้วยต้ม ชาวบ้านห้วยต้มทัง้หมู่บ้านจะ
หยดุท�างาน และมาวดัเพือ่ตกับาตรอาหาร
มังสวริตัแิละผกั ถอืศีล ฟังธรรมกัน  ภายใน
วัดมีวิหารที่บรรจุร่างของครูบาวงศ์ซึ่ง
ไม่เน่าไม่เปื่อยไว้ในโลงแก้ว รวมถึงรอย
พระพุทธบาทที่ครูบาวงศ์ได้สร้างรอย
พระบาทจ�าลองครอบของจรงิไว้

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรสีอร์ตช่วงเช้า 

ชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ
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สักการะ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 
สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนาง
จามเทว ีองค์ปฐมกษตัรย์ิแห่งนครหรภุิญชัย
ที่เป็นทั้งปราชญ์ที่มีคุณธรรมและเป็น
นกัรบทีมี่ความสามารถและกล้าหาญ เป็น 
ผูน้�าพระพทุธศาสนาและศลิปวฒันธรรม
มาเผยแผ่ในดนิแดนแถบน้ีจนรุง่เรือ่งสบื
มาจนถึงปัจจบุนั จากนัน้น�าชม พระธาตุ
หรภิญุชัย ปชูนยีสถานส�าคญัคูบ้่านคู่เมอืง
ล�าพูนองค์ส�าคัญยิ่ง และเป็นพระธาตุ
ประจ�าปีของคนเกดิปีระกา ถกูสร้างใน 
ปี พ.ศ. 1607 โดยพระเจ้าอาทติยราชเพ่ือ
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ประกอบด้วย ธาตกุระหม่อม ธาตกุระดกู
อก ธาตกุระดกูนิว้มอื และธาตยุ่อยอีกเตม็
บาตรหนึง่ นอกจากนีภ้ายในวิหารหลวง
ประดิษฐาน “พระมหามนีุศรีหริภญุชยั” เป็น
องค์พระพทุธรูปประธาน เป็นพระพุทธ
รปูปางมารวิชยัขนาดใหญ่ สทีองเหลือง
อร่ามดขูรมึขลงัเป่ียมศรัทธา 

รบัประทานอาหารกลางวัน

น�าชม สถาบันทอมือผ้าหริภุญชัย 
พพิิธภณัฑ์ทีเ่กบ็รวบรวมผ้าทอทีม่าตัง้แต่
คร้ังอดตี เนือ่งจากล�าพนูเคยเป็นศนูย์กลาง
อาณาจักรหรภิญุชยั เป็นพืน้ท่ีทีม่คีวาม
หลากหลายทางชาติพันธุม์ากท่ีสุดแห่ง
หนึง่ในภาคเหนอื มีการทอผ้าใช้เองมา
ตัง้แต่คร้ังอดีต เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แต่ยังเป็นการทอทีไ่ม่มลีวดลายวจิติรมาก
นกั จนกระทัง่เจ้าดารารศัมีพระราชชายา 
พระธดิาในพระเจ้าอนิทวชิยานนท์ ผูค้รอง
นครเชียงใหม่องค์ที ่ 7 พระราชชายาใน 
รชักาลท่ี 5 ทรงน�าความรู้จากราชส�านกั
ส่วนกลางมาประยกุต์ใช้ในการประดษิฐ์
ลวดลายผ้าทอและฝกฝนคนในคุม้เชียงใหม่
ด้วยการทอทีเ่รียกว่า “ยกดอก” ส�าหรบั

เที่ยง

ช่วงบ่าย 

ถวายเจ้านายช้ันผูใ้หญ่ในภาคกลางและ
ได้ทรงถ่ายทอดความรูเ้รือ่งการทอผ้ายก
ให้แก่พระญาตทิีเ่ป็นพระราชชายาและ
ธดิาของเจ้าเมอืงล�าพนูองค์สดุท้าย โดย
ทัง้สองพระองค์ได้น�าความรูด้งักล่าวมา
ฝกคนในคุ้มหลวงล�าพูนและเผยแพร่สู่
ชาวบ้านในบรเิวณใกล้เคียง ท�าให้จงัหวดั
ล�าพนูกลายเป็นศนูย์กลางการทอผ้าไหม
ยกดอกทีส่�าคญัของประเทศไทย ปัจจบุนั 
“ผ้าไหมยกดอกล�าพูน” ได้รบัการข้ึน
ทะเบยีนสินค้าส่ิงบ่งชีท้างภมิูศาสตร์จาก
กรมทรพัย์สนิทางปัญญา

ศูนย์อนุรักษ์ชางไทย

วัดปงสนุกเหนือ
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ช่วงเช้า

ช่วงค�่า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

จากนัน้น�าชิมกาแฟทีร้่านสดุชิค เทมเปิล 
เฮาส์ ตัวร้านเป็นคหูาสขีาว 2 ช้ัน ด้านใน
ตกแต่งได้อย่างโมเดิร์น มมีมุน่ารกั ๆ ให้
เลือกนัง่กนัมากมาย ส่วนโซนช้ัน 2 จะ
เป็นแกลอรี ่ทีแ่สดงผลงานศลิปะสวย ๆ 
หมนุเวยีนมาให้ชมกนัตลอด ก่อนทีจ่ะ
ออกเดนิทางสูล่�าปาง

รบัประทานอาหารค�า่ น�าเข้าทีพั่ก โรงแรม
ล�าปาง รเิวอร์ ลอดจ์ (พกั 2 คืน)

DAY 3 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 : ศูนย์อนุรักษ์
ช้างไทย-วัดพระธาตุลำาปางหลวง-วัดปงสนุกเหนือ

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ในพระอปุถมัภ์ของสมเด็จพระพีน่างเธอ
เจ้าฟ้ากลัยานวิฒันากรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินทร์ ได้รับรางวลัดีเด่นแหล่งท่อง
เทีย่วธรรมชาตใินปี พ.ศ. 2541 เป็นศนูย์
ฝกลูกช้างซึง่เป็นแห่งแรกและแห่งเดยีว
ในโลก โดยพลังงานที่ใช้ในศูนย์ฯ มา
จากพลังงานทดแทนในโครงการเฉลิม
พระเกยีรติฯ มกีาซชวีภาพจากมลูช้างใช้
ในการหุงต้มและกระแสไฟฟ้าผลติจาก
เซลล์แสงอาทติย์ทัง้สิน้ รวมถงึยงัได้รบั
ความไว้วางใจให้เป็นสถานท่ีดแูลช้างต้น 
หรือช้างส�าคญัของพระมหากษัตรย์ิ พร้อม

ชมความน่ารกัของช้างและนัง่ช้างสมัผสั
ธรรมชาตทิีย่งัอดุมสมบรูณ์อยู่

รบัประทานอาหารกลางวนั

น�าชม วดัพระธาตลุ�าปางหลวง วดัคูบ้่าน
คูเ่มอืงล�าปางมาแต่โบราณ มสีถาปัตยกรรม
แบบล้านนาท่ีเก่าแก่ ภายในองค์พระเจดย์ี
บรรจพุระเกศา และพระอ ัฐธิาต ุจากพระ
นลาฎข้างขวาของพระพทุธเจ้า จากนัน้น�า
ชม วดัปงสนกุเหนอื วดัช่ือดงัของล�าปาง
มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามสร้างในสมัย
พระเจ้าอนนัตยศ ได้รับรางวลั (Award of 
Merit) ด้านการอนุรักษ์มรดกทางด้าน
วฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซฟิค จาก 
UNESCO  ซึง่วดัแห่งน้ีมีเจดย์ีอาย ุ500 ปี 
และวิหารพระเจ้าพันองค์ ที่ผสมผสาน
ระหว่างศลิปะล้านนา จนี พม่า และมีศลิปะ
เรื่องนักษัตร 12 ราศี นอกจากนี้ยังมี
พพิธิภณัฑ์พืน้บ้าน รวบรวมผ้าบฏเก่าแก่
เรือ่งพระเวสสันดรชาดก พร้อมหบีธรรม
โบราณ คมัภร์ีใบลาน และพระไม้แกะสลกั
หาชมยาก ต่อด้วยสกัการะหลวงพ่อเกษม 
เขมโก ที ่ส�านกัสสุานไตรลักษณ์ บรเิวณ
ส�านกัสสุานฯ มมีณฑปลกัษณะเป็นอาคาร
ทรงไทยประยกุต์ทีม่สีงัขารหลวงพ่อเกษม
ถกูเกบ็รกัษาเอาไว้ในโลงแก้วซึง่ไม่เน่าเป่ือย 
สถานทีแ่ห่งนีย้งัมชีือ่เสยีงเรือ่งพระเครือ่ง
ทีม่พีทุธคณุทางด้านเมตตาและแคล้วคลาด 
รวมไปถงึด้านการค้าขายและหน้าทีก่ารงาน

จากนั้นดื่มด�่ากับรสชาติกาแฟที่เข้มข้น 
หอมหวานที ่ ร้านโกกาแฟ และสามารถ
เลือกชมเมลด็กาแฟได้จากบาริสต้าของ
ร้าน ต่อด้วยนัง่รถม้าชมเมอืงชมวถิชีวีติ
ความเป็นอยูข่องชาวเมอืงล�าปาง

รบัประทานอาหารค�า่ น�าเข้าท่ีพกั โรงแรม
ล�าปาง รเิวอร์ ลอดจ์

วัดพระธาตุลําปางหลวง
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รายละเอียด คนละ

อัตราค่าบริการ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม
(พกัห้องละ 2 คน)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ ลดราคา

24,900 บาท

26,900 บาท

4,500 บาท

5,500 บาท

• ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562 
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 16 สิงหาคม 2562
• จ�านวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 15 สิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ติดตาม 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าน�้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
  ก�าหนด (ไม่เกิน 20 กก.)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
  เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การส�ารองที่นั่ง
• มัดจ�า 10,000 บาท ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562
• ช�าระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 : เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 
  5,000 บาท
• ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ
  ทัง้สิน้เนือ่งจากได้ส�ารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผู้เดนิทางแล้ว

DAY 4
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 : 
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี-
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ย้อนรอยชามตราไก่ ณ พพิธิภณัฑ์เซรามคิ
ธนบด ี เป็นโรงงานเซรามคิแห่งแรกของ
จังหวดั ผลติชามตราไก่ส่งขายไปทัว่ประเทศ 
ภายในพพิิธภณัฑ์แสดงถงึประวติั ของ
บรษัิทในเครอืธนบดี และสาธิตการผลติ
ชามไก่แบบโบราณ รวมถงึสามารถร่วม
ประสบการณ์ในการท�ากจิกรรมวาดลวดลาย
บนเซรามกิ ให้น�ากลับไปเป็นทีร่ะลกึ 

น�าชมบ้านไม้สกัโบราณอายรุ่วม 100 กว่าปี 
ทีม่นีามว่า “บ้านเสานัก” ภาษาเหนอื ที่
แปลว่า “บ้านเสามาก” เป็นบ้านเรอืนไม้
สกัทีม่เีสาจ�านวนมากถงึ 116 ต้น สร้าง
ขึน้เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2438 ลกัษณะ
การก่อสร้างเป็นแบบศิลปะพม่าผสมล้านนา 
ปัจจบัุนบ้านเสานกัเปดเป็นพพิธิภณัฑ์ด้าน
ศลิปวัฒนธรรมของจงัหวัด

รบัประทานอาหารกลางวัน

น�าชม วดัพระแก้วดอนเต้าสชุาดาราม 
เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และสวยงามมีอายนุบัพันปี 
เคยเป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็น
เวลาถึง 32 ปี

จากนัน้ชอปปงสนิค้าพืน้เมอืงตามอธัยาศยั
ที ่ตลาดอัศวนิ

รับประทานอาหารค�า่ ก่อนออกเดินทางสู่
สนามบิน

ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ
บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินที ่PG206

ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

เที่ยง

ช่วงเย็น

19.00 น.  

20.35 น.  

20

หมำยเหตุ


