
อิ่มบุญนัก แอ่วเมืองเหนือ
ล�พูน - ล�ปาง
ทริปที่ 1 วันพุธที่ 12 - วันเสำาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561  
(4 วัน 3 คืน)
ทริปที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 16 - วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561  
(4 วัน 3 คืน)
จัดโดย บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จ�กัด

15.00 น. น�ท่านสู่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาท
ห้วยต้ม ประชากรทีน่ีเ่ป็น ชาวปกาเกอะญอ เดมิ
ทีต่ัง้ชมุชนแห้งแล้ง เสือ่มโทรม ใต้ดนิมศีลิาแลง 
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชด�ร ิ
ให้สร้างอ่างเกบ็น�า้และมลูนธิโิครงการหลวงขึน้เพือ่ 
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการทอผ้ากะเหรี่ยง  
น�ท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตและหัตถกรรมทอผ้า 
ของชาวบ้าน

17.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ ขนัโตก มงัสำวริตั ิสมัผสั
วัฒนธรรมชุมชนมังสวิรัติ พร้อมชมการแสดง 
จากเดก็ ณ โครงการฯ

19.30 น. น�ท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านไพลิน รีสำอร์ท ล�พูน

วันแรก  กรุงเทพฯ - ล�ปาง - ลี ้(ล�พนู) - พระธาตเุจดย์ีศรเีวยีงชยั - ศูนย์พฒันาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

06.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสำุวรรณภูมิ ชั้นอาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้าหมายเลข 3 แถว F สำายการบิน
บางกอกแอร์เวย์สำ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับเพื่อดูแลด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

08.45 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดล�ปาง โดย สำายการบินบางกอกแอร์เวย์สำ เที่ยวบินที่ PG203
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินล�ปาง จากนั้นน�ท่านเดินทางสู่อ�เภอลี้ (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวกันเอง ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
14.00 น. สักการะขอพร องค์พระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ศิลปะล้านนาที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ขนาดใหญ่ที่สุดในไทย ผู้ริเริ่ม

ก่อสร้างคือหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เพื่อเป็นพุทธเจดีย์พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ให้ลูกหลานไทยได้กราบไหว ้
เป็นแห่งแรกของไทยและแห่งที่สองของโลก
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อิ่มบุญนัก แอ่วเมืองเหนือ
ล�พูน - ล�ปาง
ทริปที่ 1 วันพุธที่ 12 - วันเสำาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561  
(4 วัน 3 คืน)
ทริปที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 16 - วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561  
(4 วัน 3 คืน)
จัดโดย บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จ�กัด

วนัทีส่ำอง  วดัพระบาทห้วยต้ม - วดัพระธาตดุวงเดยีว - วดัพระธาตหุ้าดวง - บ้านเสำานกั - นัง่รถม้าชมเมอืงล�ปาง

06.00 น. น�ท่านเดินทางสู่ วัดพระบาทห้วยต้ม ร่วมท�บุญใส่บาตร เสริมบุญ
บารมี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เชค็เอ๊าต์ออกเดนิทางสู ่ วดัพระธาตดุวงเดยีวและวดัพระธาตหุ้าดวง
08.30 น. สักการะ วัดพระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์) เจดีย์ทรงเหลี่ยม 

สร้างขึน้ใหม่สงู 30 เมตร ครอบเจดย์ีองค์เดมิ ต�นานเล่าว่า ในสมยั 
พระนางจามรีได้มีเหตุการณ์ช้างมงคลท�กิริยา 5 ประการแล้วล้มลง 
ขาดใจตาย พระนางจามรีสั่งให้เผาซากช้างแล้วก่อเจดีย์ครอบไว้ จากนั้นจึงสร้างเมืองลี้ขึ้น ณ ที่แห่งนี้ ปัจจุบันยังม ี
ร่องรอยของคันคูเวียงให้เห็นอยู่บ้างตามริมถนน

09.30 น. สักการะ วัดพระธาตุห้าดวง ซุ้มประตูสวยงาม มีถนนประดับเสาไฟเข้าไปยังวิหารมหาอุตม์ เนินไหลลงไปสู่เขต 
ก�แพงแก้วท่ีล้อมรอบอุโบสถซึ่งปรากฏพระธาตุห้าดวงอยู่ด้านหลัง ต�นานเล่าว่า พระนางจามเทวีทราบข่าวจาก 
เมืองลบัลีว่้ามดีวงแก้ว 5 ดวง จงึเสดจ็ไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง พบแสงสว่างจากดวงแก้ว 5 ดวง ลอยอยู ่
บนกองดิน 5 กอง สอบถามความเป็นมาทราบว่าคือพระเมโตธาตุ (น�้าไคลมือ) ของพระพุทธเจ้าที่เคยล้างพระหัตถ์
และน�้าไหลผ่านปลายนิ้วทั้งห้าลงพื้นดิน พระนางจามเทวีเกิดศรัทธาจึงสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบกองดินทั้ง 5 กองไว้

10.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดล�ปาง (ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง)
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวมุกดา ร้านชื่อดัง บริการเมนูเด็ด อาทิ ขนมจีนน�้าพริก/น�้าเงี้ยว หมูสะเต๊ะ 

ส้มต�ไทยไข่เค็ม
14.30 น. น�ท่านชม บ้านเสำานัก (ภาษาพื้นเมืองหมายถึงบ้านที่มีเสาจ�นวนมาก) ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นซึ่งได้รับการ 

ผสมผสานจากพม่าและล้านนา ก่อสร้างใน พ.ศ. 2428 โดยหม่องจันโอง จันทรวิโรจน์
16.00 น. น�ท่านสมัผสัประสบการณ์หนึง่เดยีวในไทยกับการ น่ังรถม้าชมเมือง

ล�ปาง เมอืงเดยีวในไทยทีย่งัใช้รถม้าสญัจรไปมาในตวัเมือง โดยรถม้า 
จะน�ท่านผ่านชมความสวยงามของ สำถานรีถไฟนครล�ปาง ทีผ่สมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนอืกบัยโุรป จากนัน้นัง่รถม้าต่อเพือ่ชม  
วดัศรรีองเมอืง สร้างโดยศรทัธาของพ่อค้าไม้ชาวพม่า มหีลงัคาจัว่ 
ซ้อนกนัเป็นชัน้เลก็ช้ันน้อยตามศลิปะแบบพม่า

18.00 น. น�ท่านเข้าสู่ที่พักเช็คอิน ณ โรงแรมเวียงลคอร ล�ปาง
18.30 น. คณะพร้อมกันที่ล็อบบี้ เพื่อออกเดินทางไปรับประทานอาหารค�่า
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาลัมภางค์ เดอะริเวอร์
20.30 น. หลังอาหาร กลับสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สำาม ร่วมพิธีแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ วัดพระธาตุหริภุญชัย - นั่งรถรางชมเมืองล�พูน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. เดนิทางสูว่ดัพระธาตหุรภิญุชยั จงัหวดัล�พนู (ใช้เวลา 1.30 ชัว่โมง)
09.00 น. เดินทางถึง วัดพระธาตุหริภุญชัย ร่วมพิธีแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ 

ท�บุญถวายปัจจัย เสำริมบุญบารมี
10.30 น. น�ท่าน ชมเมืองล�พูนโดยรถราง ตามเส้นทางท่องเที่ยว 10 จุด 

(ผ่านชมและแวะชมบางจุด) ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล�พูน  
คุ้มเจ้ายอดเรือน อนุสำาวรีย์จามเทวี วัดจามเทวี วัดมหาวัน  
วัดพระคงฤๅษี วัดสำันป่ายางหลวง โบราณสำถานกู่ช้างกู่ม้า  
วัดพระยืน วัดต้นแก้ว d
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ลิ้มลองอาหารล�พูน
13.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดล�ปาง (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง)
15.00 น. น�ท่านสักการะ วัดพระแก้วดอนเต้า (วัดพระแก้วดอนเต้าสำุชาดาราม) 

วดัเก่าแก่อายนุบัพนัปี เคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธมหามณรีตันปฏมิากร
ตั้งแต่ พ.ศ. 1979 ต�นานเล่าว่า นางสุชาดาได้พบแก้วมรกตในแตงโม 
(ภาษาเหนือเรียกว่า หมากเต้า) และน�มาถวายเจ้าอาวาสเพื่อแกะสลักเป็น
พระพุทธรูปคือพระแก้วดอนเต้า และอัญเชิญไปประดิษฐานท่ีวัดพระธาตุ
ล�ปางหลวงจนถึงปัจจุบัน ปูชนียสถานส�คัญคือพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มณฑปศิลปะพม่าลักษณะงดงาม
ประดิษฐาน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ วิหารประดิษฐานพระพุทธไสำยาสำน์ 
วิหารหลวง และพิพิธภัณฑสำถานแห่งล้านนา

16.00 น. แวะจิบชา กาแฟ และของว่างขึ้นชื่อ ณ ร้านบ้านชา ลิ้มลองขนมชื่อดังอย่างชีสเค้กมะม่วงและชาเขียวสูตรเข้มข้น
17.00 น. เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. คณะพร้อมกันที่ล็อบบี้ และออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ ปางหลวง การ์เด้น
20.00 น. หลังอาหารน�ท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สำี่ พระธาตุล�ปางหลวง - วัดไหล่หิน - พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี - กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. น�ท่านสู ่พระธาตลุ�ปางหลวง วดัไม้ทีส่มบรูณ์ทีส่ดุแห่งหนึง่ของไทย งดงาม

ด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เป็น พระธาตุประจ�ปีเกิดของคนปีฉลู เดินทาง
ต่อไปยัง วัดไหล่หิน สันนิษฐานว่าสร้างก่อน พ.ศ. 2014 กรมศิลปากร 
ได้ขึ้นทะเบียนวัดไหล่หินหลวงเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2523 
มพีระวหิารเก่าแก่ฝีมอืช่างเชยีงตงุเป็นศิลปะล้านนาไทย โดยเฉพาะส่วนหน้าบนั 
และซุม้ประตทูีม่กีารก่ออฐิถอืปนู ประดบัรปูป้ันสตัว์ และ เป็นสำถานทีถ่่ายท� 
ภาพยนตร์เรื่องสำุริโยไท อีกด้วย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวแสำร้งว่า ลิ้มลองอาหารไทยโบราณ
สูตรชาววังประยุกต์

13.00 น. น�ท่านชม พพิธิภัณฑ์เซรามคิธนบด ี(ใช้เวลา 15 นาท)ี เมือ่ พ.ศ. 2498  
นายอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ค้นพบแร่ดินขาวครั้งแรกที่บ้านปางคา อ�เภอแจ้ห่ม  
จังหวัดล�ปาง จึงร่วมก่อตั้งโรงงานเซรามิกแห่งแรกของจังหวัดล�ปางขึ้น 
ใน พ.ศ. 2508 ชื่อว่า โรงงานธนบดีสกุล ผลิตชามตราไก่ส่งขายไป 
ท่ัวประเทศ ด้วยกรรมวธิแีบบดัง้เดมิต้ังแต่เตรยีมวตัถุดิบและเผาด้วยเตามงักร 
(เตาฟืนโบราณ) ถึงปัจจุบัน จากนั้น เชญิท่านร่วมกจิกรรม Workshop  
วาดรูปในช้ินผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกตามจินตนาการ และรับผลงานกลับไป 
เป็นที่ระลึก จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

17.00 น. เดินทางสู่สนามบินล�ปาง
19.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สำายการบินบางกอก

แอร์เวย์สำ เที่ยวบินที่ PG208
20.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสำุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

พร้อมความประทับใจ
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กิจกรรม : อิ่มบุญนัก แอ่วเมืองเหนือ ล�าพูน - ล�าปาง
บริษัททัวร์ : บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จ�ากัด
วนัเดนิทาง : ทรปิที ่1 วนัพธุที ่12 - วนัเสาร์ที ่15 ธนัวาคม 2561 (4 วนั 3 คนื)
 : ทรปิที ่2 วนัอาทติย์ที ่16 - วนัพธุที ่19 ธนัวาคม 2561 (4 วนั 3 คนื)
จ�นวนที่รับ : 15 - 19 ท่าน/ทริป 

(กรณีที่จ�านวนผู้สมัครไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวดังกล่าว)

อัตราค่าบริการ ราคา / ท่าน

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม 1 ท่าน (พักห้องคู่และบินชั้นประหยัด) 29,500 บาท

บุคคลทั่วไป (ท่านละ) 30,600 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 26,500 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 24,000 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 22,000 บาท

พักเดี่ยว ช�าระเพิ่มท่านละ 4,000 บาท

อัตราค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ - ล�าปาง - กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
• ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม จ�านวน 3 คืน (ห้องคู่) พร้อมอาหารเช้า
• ค่าอาหารจัดเลี้ยงทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงขนมและของว่างบริการระหว่างวัน
• ค่ารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ค่ารถราง - รถม้า ชมเมืองล�าพูน - ล�าปาง ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการ
• ค่าภาษีสนามบินและค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น�้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (7 กิโลกรัม/ท่าน)  

ตามเงื่อนไขสายการบิน
• ค่าทุนประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม คุ้มครองวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
• มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1 ท่าน และผู้น�าทัวร์จากบางกอก แทรเวล คลับ 2 ท่าน ดูแลตลอดการเดินทาง (ต่อ 1 ทริปการเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ และค่าน�้าหนักสัมภาระที่เกินก�าหนด
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเอง (นอกเหนือจากรายการที่จัดให้)

การแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทางโทรศัพท์ และเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน 
(เฉพาะผู้ที่สมัครผ่านช่องทางนี้เท่านั้น)

การช�าระค่าบริการ
ช�าระค่าบริการเต็มจ�านวน ภายในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาอาคารซันทาวเวอร์ส บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 026-3-73654-0

*เมื่อช�าระค่าบริการทุกครั้ง กรุณาส่งหลักฐานการโอนช�าระค่าใช้จ่าย พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้เดินทางมาที่อีเมล debentureclub@scg.com หรือ

โทรสาร 0-2586-4977

เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกการเดินทางก่อนวันที่ 7 กันยายน 2561 คืนเงินค่าทัวร์ 50%
• ยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 7 กันยายน 2561 ขอสงวนสิทธิ์คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมท่องเทีย่วตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของท่านสมาชกิเป็นส�าคญั

วิธีสำมัครผ่าน SMS
รหัสำกิจกรรม TR1817 (ทริปที่ 1)
รหัสำกิจกรรม TR1818 (ทริปที่ 2)

ตัวอย่าง พิมพ์ TR1818 <เว้นวรรค>  
ตามด้วยเลขบัตรสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร์ 
คลบั 11 หลกั ส่ง SMS ไปที ่4554599
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