แพ็คเกจสุดคุม้ ชุมชนสุขสันต์

“RPT Travel…Travel Your Dream”

รายละเอียดของการเดินทางทริป 1 วัน

จังหวัดลาปาง
โปรแกรมที่ 1 วัดพระแก้วดอนเต้า + สุ สานไตรลักษณ์(หลวงพ่อเกษม) + วัดเจดีย์ซาวหลัง อาหารกลางวัน บ้ านเสานัก + วัดประตูป่อง
+ วัดปงสนุก + วัดศรีรองเมือง + วัดศรีชุม (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่รวมค่าเข้าชมบ้านเสานัก 30 บาท/ท่าน สาหรับ พระภิกษุ เด็ก นักเรี ยน นักศึกษา เข้าชมฟรี )
โปรแกรมที่ 2 วัดพระธาตุลาปางหลวง + วัดพระธาตุจอมปิ ง อาหารกลางวัน วัดไหล่หิน + วัดพระแก้วดอนเต้า + สุ สานไตรลักษณ์
(หลวงพ่อเกษม) +วัดเจดีย์ซาวหลัง
โปรแกรมที่ 3 วัดดอยพระฌาน + วัดพระธาตุจอมปิ ง อาหารกลางวัน วัดพระธาตุลาปางหลวง + วัดไหล่หิน + น้าพุร้อนไหล่หิน
โปรแกรมที่ 4 วัดอักโขชัยศรี + วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ อาหารกลางวัน น้าตก&น้าพุร้อนแจ้ ซ้อน (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่
รวมค่าเข้าชมวนอุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น ผูใ้ หญ่ 40 บาท/ท่าน ,เด็ก 20 บาท/ท่าน และยังไม่รวมค่าโดยสารรถ 4WD สาหรับขึ้นเขาท่านล่ะ 90 บาท/ท่าน)
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โปรแกรมที่ 5 น้าตก&น้าพุร้อนแจ้ ซ้อน อาหารกลางวัน + ป่ าเหมีย้ ง + กิ่วฝิ่ น (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่รวมค่าเข้าชมวนอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ผูใ้ หญ่ 40
บาท/ท่าน ,เด็ก 20 บาท/ท่าน)

โปรแกรมที่ 6 น้าตก&น้าพุร้อนแจ้ ซ้อน อาหารกลางวัน + บ้ านแม่แจ๋ ม + กิ่วหิน (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่รวมค่าเข้าชมวนอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ผูใ้ หญ่ 40
บาท/ท่าน ,เด็ก 20 บาท/ท่าน)

โปรแกรมที่ 7 วัดจองคา อ.งาว + หล่มภูเขียว + น้าตกแม่แก้ อาหารกลางวัน สะพานเหล็ก + ถา้ ผาไท + ศาลเจ้ าพ่อประตูผา

จังหวัดเชียงใหม่
โปรแกรมที่ 1 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร + วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร + วัดเชียงมั่น อาหารกลางวัน วัดพันเตา + วัดสวนดอก + วัดอุโมงค์
+ วัดเจ็ดยอด
โปรแกรมที่ 2 วัดศรีโสดา(กราบนมัสการครูบาเจ้ าศรีวิชัย) + วัดผาลาด + วัดพระธาตุดอยสุ เทพ อาหารกลางวัน ดอยปุย + พระตาหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์ + น้าตกมณฑาธาร (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่รวมค่าลิฟท์โดยสาร 20 บาท/ท่าน ,ยังไม่รวมค่าเข้าชมพระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ผูใ้ หญ่ 20 บาท/
ท่าน ,เด็ก 10 บาท/ท่าน และยังไม่รวมค่าเข้าชมวนอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ผูใ้ หญ่ 20 บาท/ท่าน ,เด็ก 10 บาท/ท่าน)

โปรแกรมที่ 3 วัดพระธาตุดอยคา + อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อาหารกลางวัน วัดพระธาตุดอยสุ เทพ + ดอยปุย + พระตาหนักภูพิง
คราชนิเวศน์ (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่รวมค่าลิฟท์โดยสาร 20 บาท/ท่าน ,ยังไม่รวมค่าเข้าชมพระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ผูใ้ หญ่ 20 บาท/ท่าน ,เด็ก 10 บาท/ท่าน และยัง
ไม่รวมค่าเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผูใ้ หญ่ 50 บาท/ท่าน ,เด็ก 25 บาท/ท่าน)

โปรแกรมที่ 4 แม่คาปอง อาหารกลางวัน ถา้ แม่ออน + น้าพุร้อนสันกาแพง + วัดออนหลวย (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่รวมค่าเข้าชมบ้านแม่คาปอง 30
บาท/ท่าน)

โปรแกรมที่ 5 ผาช่ อ + พิพิธภัณฑ์ พระพิฆเนศวร์ อาหารกลางวัน + วัดพระธาตุดอยคา + อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่รวมค่า
เข้าชมผาช่อ 40 บาท/ท่าน และยังไม่รวมค่าเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผูใ้ หญ่ 50 บาท/ท่าน ,เด็ก 25 บาท/ท่าน)
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โปรแกรมที่ 6 ฮิโนกิแลนด์ (ปราสาทสไตล์ญปี่ น)
ุ่ อาหารกลางวัน + ถา้ หลวงเชียงดาว + วัดบ้ านเด่น + วัดป่ าดาราภิรมย์ (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่
รวมค่าเข้าชมฮิโนกิแลนด์ ผูใ้ หญ่ 180 บาท/ท่าน ,เด็ก 50 บาท/ท่าน สาหรับเด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.เข้าชมฟรี และยังไม่รวมค่าเข้าชมถ้ าหลวงเชียงดาว 20 บาท/
ท่าน)

โปรแกรมที่ 7 วัดป่ าดาราภิรมย์ + วัดพระบาทสี่รอย อาหารกลางวัน สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ + น้าตกแม่สา (แพ็คเกจ
นี้ยงั ไม่รวมค่าเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ ผูใ้ หญ่ 40 บาท/ท่าน นักเรี ยน นักศึกษา 20 บาท/ท่าน สาหรับผูใ้ หญ่อายุเกิน 60 ปี ภิกษุ-สามเณร เด็ก
อายุต่ากว่า 12 ปี ไม่เสี ยค่าเข้าชม และยังไม่รวมค่าเข้าชมน้ าตกแม่สา ผูใ้ หญ่ 20 บาท/ท่าน ,เด็ก 10 บาท/ท่าน)

โปรแกรมที่ 8 ม่อนแจ่ ม อาหารกลางวัน วัดป่ าดาราภิรมย์ + สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ + น้าตกแม่สา (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่
รวมค่าเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ ผูใ้ หญ่ 40 บาท/ท่าน นักเรี ยน นักศึกษา 20 บาท/ท่าน สาหรับผูใ้ หญ่อายุเกิน 60 ปี ภิกษุ-สามเณร เด็กอายุต่า
กว่า 12 ปี ไม่เสี ยค่าเข้าชม และยังไม่รวมค่าเข้าชมน้ าตกแม่สา ผูใ้ หญ่ 20 บาท/ท่าน ,เด็ก 10 บาท/ท่าน)

โปรแกรมที่ 9 พระธาตุดอยอินทนนท์ + กิ่วแม่ปาน อาหารกลางวัน สถานีวิจัยเกษตรดอยอินทนนท์ (ชมวิว) + น้าตกแม่กลาง + พระ
ธาตุศรีจอมทอง (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่รวมค่าเข้าชมพระธาตุดอยอินทนนท์ ผูใ้ หญ่ 50 บาท/ท่าน ,เด็ก 20 บาท/ท่าน และยังไม่รวมค่าเข้าชมน้ าตกแม่กลาง ผูใ้ หญ่ 50
บาท/ท่าน ,เด็ก 20 บาท/ท่าน)

จังหวัดลาพูน
โปรแกรมที่ 1 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร + อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี + วัดจามเทวี อาหารกลางวัน วัดสันป่ ายางหลวง
+ วัดพระพุทธบาทตากผ้า + สะพานขาวทาชมพู
โปรแกรมที่ 2 วัดพระพุทธบาทห้ วยต้ม + วัดพระพุทธบาทผาหนาม + วัดพระธาตุห้าดวง อาหารกลางวัน วัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร + อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี + วัดจามเทวี
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จังหวัดเชียงราย
โปรแกรมที่ 1 วัดร่ องขุ่น + ไร่ สิงห์ + วัดห้ วยปลากั้ง อาหารกลางวัน วัดร่ องเสื อเต้น + บ้ านดา + วัดพระแก้ว (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่รวมค่าเข้าชม
บ้านดา 80 บาท/ท่าน)

โปรแกรมที่ 2 ไร่ ฉุยฟง + พระตาหนักดอยตุง อาหารกลางวัน วัดพระธาตุดอยตุง + วนอุทยานแห่ งชาติขุนน้านางนอน (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่
รวมค่าเข้าชมพระตาหนักดอยตุง ผูใ้ หญ่ 220 บาท/ท่าน สาหรับ ผูส้ ูงอายุ 60ปี ขึ้นไป นักเรี ยน-นักศึกษา ผูพ้ ิการ 110 บาท โดยบัตรเข้าชมจะแบ่งเป็ นแบบตัว๋ รวมเข้าชม
ได้ท้ งั 4 ที่ ได้แก่ หอแห่งแรงบันดาลใจ, พระตาหนักดอยตุง, สวนแม่ฟ้าหลวง และสวนรุ กขชาติแม่ฟ้าหลวง(ดอยช้างมูบ) หากลูกค้าต้องการซื้อแบบแยกที่ละ ผูใ้ หญ่
90 บาท/ท่าน สาหรับ ผูส้ ู งอายุ 60ปี ขึ้นไป นักเรี ยน-นักศึกษา ผูพ้ ิการ 45บาท)

โปรแกรมที่ 3 ตลาดท่าขีเ้ หล็ก อ.แม่สาย + พระธาตุดอยเวา อาหารกลางวัน สามเหลี่ยมทองคา + วัดร่ องเสื อเต้น (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่รวมค่า
ล่องเรื อแม่น้ าโขง 100 บาท/ท่าน โดยประมาณ)

โปรแกรมที่ 4 วนอุทยานแห่ งชาติขุนน้านางนอน + ดอยผาหมี อาหารกลางวัน ไร่ ฉุยฟง + วัดร่ องขุ่น

จังหวัดน่าน
โปรแกรมที่ 1 วัดพระธาตุแช่ แห้ ง + วัดภูมินทร์ + วัดพระธาตุช้างคา้ + พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน(หยุดทุกวันจันทร์ และอังคาร)
อาหารกลางวัน โฮงเจ้ าฟองคา(หยุดทุกวันจันทร์ และอังคาร) + วัดศรีพันตน + วัดมิ่งเมือง (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติน่าน 20 บาท/ท่าน และยังไม่รวมค่าเข้าชมโฮงเจ้าฟองคา 20 บาท/ท่าน)

โปรแกรมที่ 2 วัดภูเก็ต(อ.ปัว) + วัดพระธาตุเบ็งสกัด อาหารกลางวัน วัดร้ องแง + วัดศรีมงคล (อ.ท่าวังผา) + วัดภูมินทร์
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จังหวัดพะเยา
โปรแกรมที่ 1 กว๊านพะเยา + วัดศรีโคมคา + วัดพระธาตุจอมทอง อาหารกลางวัน วัดศรีชุมดอกคาใต้ + กาดแม่ต๊า(อ.เมืองพะเยา)

จังหวัดแพร่
โปรแกรมที่ 1 วัดพระธาตุช่อแฮ + วัดพระธาตุจอมแจ้ ง + บ้ านประทับใจ อาหารกลางวัน คุ้มเจ้ าหลวง + คุ้มเจ้ าหนานไชยวงศ์ + บ้ าน
ขัติยะวรา (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่รวมค่าเข้าชมบ้านประทับใจ 40 บาท/ท่าน)
โปรแกรมที่ 2 วัดพระธาตุอินทร์ แขวน+ วัดพระธาตุช่อแฮ อาหารกลางวัน ตลาดบ้ านทุ่งโฮ้ ง + คุ้มเจ้ าหลวง + วัดพระธาตุสุโทนมงคล
ศรี

จังหวัดสุโขทัย
โปรแกรมที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย + กลุ่มหัตกรรมโบราณบ้ านหาดเสี้ยว + พิพิธภัณฑ์ ผ้าทองคา อาหารกลางวัน อุทยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย + วัดศรีชุม (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่รวมค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรี สัชนาลัย 10 บาท/ท่าน และยังไม่รวมค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์
สุ โขทัย 10 บาท/ท่าน)

โปรแกรมที่ 2 อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย + วัดศรีชุม อาหารกลางวัน วัดพิพัฒน์ มงคล + วัดทุ่งเสลี่ยม (หลวงพ่อศิลา) (แพ็คเกจนี้ยงั ไม่
รวมค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 10 บาท/ท่าน)
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อัตราค่าบริ การ
สถานที่ (จังหวัด)
ราคาท่านล่ะ (บาท)

ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา
399

น่ าน เชียงราย สุ โขทัย
499

หมายเหตุ - บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายกรณีผูเ้ ดินทางน้อยกว่า 9 คน
- อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
- จุดนัดพบเริ่ มต้นทริ ปอยูใ่ นจังหวัดลาปาง ทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนยกเว้นจุดนัดพบใน อ.วังเหนือ อ.เมืองปาน อ.งาว
อ.เถิน และอ.แม่พริ ก แต่เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า สามารถนัดแนะจุดนัดพบกับพนักงานขายได้
- กาหนดการเดินทางเวลา 7.30 - 18.30 น. โดยประมาณ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกโปรโมชัน่ ดังกล่าวนี้ แต่ท้งั นี้บริ ษทั ฯจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ
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แพ็คเกจสุดคุม้ ชุมชนสุขสันต์

แบบฟอร์มการจองทัวร์
พนักงานที่ติดต่อ.......................................................................ชื่อผูจ้ อง.................................................................................................
เบอร์ติดต่อ............................................................................... E-mail...................................................................................................
โปรแกรมทัวร์..................................................................... กาหนดการเดินทาง..................................... ราคา......................................
จานวน ผูใ้ หญ่......................... ท่าน เด็กอายุ 2-12 ปี ................................ท่าน เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ........................ ท่าน
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
**กรุ ณากรอกข้อมลูเป็ นภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต/บัตรปราจาตัวประชาชน และระบุขอ้ มูลประเภทอาหารที่ตอ้ งการ เช่นไม่
ทานเนื้อวัว เป็ นต้น**
No.

NAME

No. Passport/
ID Card

Date of
Birth

Airline Member
No.

ประเภทห้อง

Remark, Request
Seat, Food

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RPT TRAVEL : TRAVEL YOUR DREAM : TEL. 061-270 9559

WWW.RPTTRAVEL.IN.TH

79/1 MOO 1 NIKOMPATTANA, MUANG DISTRICT, LAMPANG PROVINCE

THAILAND 52000

7

แพ็คเกจสุดคุม้ ชุมชนสุขสันต์
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 100 บาท ภายใน 1 วัน หลังจากการทาการจอง โดยโอนผ่าน
ชื่ อบัญชี หจก. อาร์ พีที รุ่งเจริญเพิม่ พูนทวีทรัพย์
ธ. กสิกรไทย

สาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

เลขที่ 062-3-68613-2

2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 5 วัน

LINE ID: RPTTRAVEL
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