วันแรก
09.00 น.
11.00 น.

11.30 น.
เที่ยง
บ่าย
19.00 น.
21.00 น.
วันทีส่ อง
05.30 น.
07.00 น.
จากนั้น
บ่าย

เชียงใหม่ – ดอยเต่ า
อาทิตย์ ที่ 11 มี.ค. 61
คณะพร้อมกัน ณ บริ เวณวัดสวนดอก เพื่อเตรี ยมตัวออกเดินทางสู่ อาเภอดอยเต่า เดินทางโดยรถบัสปรับ
อากาศ พักผ่อนบนรถ
ต้อนรับคณะสู่ เรือรอยัล ไดมอนด์ สามารถรองรับรอง ผูโ้ ดยสารได้ถึง 140 ท่าน ห้องพักเป็ นห้องพักปรับ
อากาศ มีหอ้ งอาบน้ าในตัว จานวน 35 ห้อง ภายในห้องประกอบด้วย เตียงนอน 2 ชั้น (ตามแบบชาวเรื อ)
ห้องละ 2 เตียง พักได้ 4 ท่านต่อห้อง
ออกเดินทางจากท่าทะเลสาบดอยเต่าเข้าสู่ ร่องน้ าปิ ง เดิมที่ขนาบข้างด้วยขุนเขาตระหง่าน
บริ การอาหารกลางวันบนเรื อ (1)
บริ การอาหารว่าง (2) หมูยา่ ง ส้มตา ขนมหวาน เครื่ องดื่มตามอัธยาศัย
บริ การอาหารเย็น (3) และร้องเพลงตามอัธยาศัย
บริ การขนมหวานรอบดึก (4)
พระธาตุแก่ งสร้ อย – เขื่อนภูมิพล – วัดพระธาตุลาปางหลวง – เชียงใหม่
จันทร์ ที่ 12 มี.ค. 61
รับอรุ ณด้วยขนมครกร้อนๆ สู ตรชาวเรื อ พร้อมเครื่ องดื่มร้อน เช่น ชา กาแฟ โอวัลติน เมื่อสว่างท่าน
สามารถขึ้นไปนมัสการ พระธาตุแก่งสร้ อย และชมวิวโดยรอบเมืองสร้อย ซึ่ งเป็ นเมืองโบราณอายุกว่าพันปี
บริ การอาหารเช้า (5) เดินทางล่องไปตามล่องไปในดินแดนแห่งภูเขาสวย
เดินทางถึงเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ให้ท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
นาท่านซื้ ออาหารแปรรู ป บริ เวณสันเขื่อน เช่น ปลาแห้ง ปลาย่าง ปลาร้า เป็ นต้น
ออกเดินทางสู่ จงั หวัดลาปาง ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเข้ากราบ วัดพระธาตุลาปางหลวง ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลลาปางหลวง อาเภอเกาะคา อยูห่ ่างจากตัวเมือง
ลาปางไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดตั้งอยูบ่ นเนินสู ง มีการจัดวางผัง และ

จากนั้น
เย็น

ส่ วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุด มีสิ่งก่อสร้าง และสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ บริ เวณพุทธาวาส
ประกอบด้วย องค์พระธาตุลาปางหลวง เป็ นประธาน มีบนั ไดนาคนาขึ้นไปสู่ ซุม้ ประตูโขง ถัดซุม้ ประตูโขง
ขึ้นไปเป็ น วิหารหลวง บริ เวณทิศเหนื อขององค์พระธาตุมีวหิ ารบริ วารตั้งอยูค่ ือ วิหารน้ าแต้ม และ วิหารต้น
แก้ว ด้านตะวันตกขององค์พระธาตุประกอบด้วย วิหารละโว้ และ หอพระพุทธบาท ด้านใต้มี วิหารพระ
พุทธ และ อุโบสถ ทั้งหมดนี้ จะแวดล้อมด้วยแนวกาแพงแก้วทั้งสี่ ดา้ น นอกกาแพงแก้วด้านใต้มีประตูที่จะ
นาไปสู่ เขตสังฆาวาส ซึ่ งประกอบด้วยอาคาร หอพระไตรปิ ฎก กุฏิประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า อาคาร
พิพิธภัณฑ์และกุฏิสงฆ์
เตรี ยมตัวเดินทางกลับเชียงใหม่
เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ สาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่ 48 ท่านขึ้นไป/บัส
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

2,990

บาท (ไม่มีราคาสาหรับเด็ก)

อัตรานีร้ วม
 ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 คัน
 ค่าที่พกั บนเรื อรอยัลไดมอนด์ 1 คืน ห้องปรับอากาศ ห้องละ 4 ท่าน
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 น้ าดื่มบนรถ+ลูกอม+ผ้าเย็นบริ การบนรถ
 ค่าเจ้าหน้าที่คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์,ทิป ฯลฯ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการที่จดั ให้
 เครื่ องดื่มแอลกอฮอลฺ ทุกชนิด
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ
การสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
 สารองที่นงั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง พร้อมรายชื่อผูเ้ ดินทาง
 ชาระทั้งหมด หรื อชาระเงินมัดจาท่านละ 1,500 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมด 7 วันก่อนการเดินทาง
สิ่ งทีค่ วรนามาด้ วย
 ชุดสวมใส่ สบาย,ยาประจาตัว,ไฟฉาย,สบู่,ยาสี ฟัน,แปรงสี ฟัน,ผ้าเช็ดตัว,กล้องถ่ายรู ป,อุปกรณ์ตกปลา ฯลฯ

