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การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) ภายใต้้บท่บาท่ในการส่่งเส่รมิ
การท่่องเท่่�ยว และเพ่ื่�อเป็นการกระต้้้นภาคอ้ต้ส่าห่กรรมการท่่องเท่่�ยว 
ให่ฟ้้ื้� นตั้วอย่างรวดเรว็ จึึงต้้องเต้รย่มพื่รอ้มข้้อมูลการท่่องเท่่�ยวเพื่่�อรองรบั
ความต้้องการข้องพื่ฤติ้กรรมข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลากห่ลายรูปแบบ 
เช่น่ กล้่มนกัท่่องเท่่�ยว FIT (Free Individual Traveler) ท่่�มรู่ปแบบการ 
เดินท่างท่่องเท่่�ยวโดยระบบข้นส่ง่ส่าธารณะเป็นห่ลักและม่ความช่่�นช่อบ 
การส่ัมผััส่ประส่บการณ์ท่่องเท่่�ยวรูปแบบให่ม่ๆ ด้วยต้นเองและจึาก 
การศึกษาโครงการส่ำารวจึพื่ฤติ้กรรมการเดินท่างท่่องเท่่�ยวข้องช่าวไท่ย 
โดย TAT Intelligence Center ม่ข้้อมูลว่าการเดินท่างท่่องเท่่�ยวโดย
ระบบข้นส่่งส่าธารณะยังเป็นท่างเล่อกข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลายๆ กล้่ม 
และยังเป็นการลดการใช่้พื่ลังงานโดยการใช่้ระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
อันเปน็การท่่องเท่่�ยวรกัษโ์ลกแบบ Low Carbon

ด้วยเห่ต้ผ้ัลดังกล่าว ท่ท่ท่. จึึงส่รา้งส่รรค์เส่น้ท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่ง่
ส่าธารณะใน 15 จัึงห่วัด และเส่น้ท่างข้้ามภาค 5 เส่น้ท่าง ทั่�วประเท่ศไท่ย 
เพื่่�อใช่โ้อกาส่น่�เปน็การนำารอ่งในการส่รา้งโอกาส่และความเปน็ไปได้ให่ม ่ๆ  
แก่นักท่่องเท่่�ยวในการเดินท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
ในประเท่ศไท่ยให่้เกิดขึ้�นได้จึรงิในท่่�ส่้ด ผ่ัานการรวบรวมข้้อมูลส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวและระบบข้นส่่งส่าธารณะ ทั่�งจึากห่น่วยงานต่้างๆ ในพื่่�นท่่� 
ผัู้ประกอบการ ผัู้ใช่้บริการและบ้คคลในท้่องถิ�น รวมถึงการท่ดลอง 
เป็นนักเดินท่างด้วยต้นเอง เพ่ื่�อให่้ได้เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวจึากระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถใช่ง้านได้จึรงิ ประกอบไปด้วยข้้อมูลท่่�ทั่นส่มัย และ 
ม่คำาแนะนำาในการใช่ง้านท่่�ช่ว่ยให่้ท่้กคนส่ามารถออกแบบการเดินท่าง 
ท่่องเท่่�ยวข้องต้นเองให่ร้าบร่�นและปลอดภัยท่่�ส่ด้

ห่วังเป็นอย่างยิ�งว่า การส่รา้งส่รรค์เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะในครั�งน่� จึะเป็นส่่วนห่นึ�งข้องท่างเล่อกในการเดินท่างเข้้าถึง
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ส่วยงามและมค่ณ้ค่าข้องประเท่ศไท่ย อ่กทั่�ง ยังได้ส่มัผัสั่
วิถ่ช่วิ่ต้ช่ม้ช่นผ่ัานเร่�องราวการเดินท่างข้องแต่้ละท้่องถิ�นได้อย่างแท้่จึรงิ

การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย 
(Tourism Authority of Thailand)

ท่่องเท่่�ยวท่่�วไท่ย 
ด้้วยระบบขนส่ง่ส่าธารณะ
เป็น็ไป็ได้้จรงิหรอื ?

LAMPANG
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สารบญั
LAMPANG

โซนขุุนตาล
อโ้มงค์รถไฟื้ข้น้ต้าล

โซนเกาะคา
วัดพื่ระธาต้้ลำาปางห่ลวง
ช่ม้ช่นบา้นศาลาบวับก

โซนเวียีงเหนอื
กำาแพื่งประตู้ม้าเม่องเข้ลางค์นคร
วัดพื่ระแก้วดอนเต้้าส่ช้่าดาราม
ช่ม้ช่นบา้นท่่ามะโอ

โซนสถานรีถไฟลำาปาง
ย่านช่้มช่นกาดเก๊าจึาว
รา้นเล่าฮั่ั�วก่�
ส่ถานน่ครลำาปาง
ข้นมเป๊� ยะกห้่ลาบข้าว รา้นพัื่ฒนาเบเกอร่�

โซนท่่าอากาศยานลำาปาง
พื่ิพื่ิธภัณฑ์์เซรามิคธนบด่
ช่ามต้ราไก่ ธนบด่

โซนเเม่เ่ม่าะ
ช่้มช่นบ้านเมาะห่ลวง

โซนพิชิัยั

โซนเเจ้้ซอ้น

ช่้มช่นบ้านม่อนเข้าแก้ว

อ้ท่ยานแห่่งช่าติ้แจ้ึซอ้น

โซนรมิ่แม่น่ำ�าวีงั
ส่ะพื่านรษัฎาภิเศก ห่รอ่ส่ะพื่านข้าว
Lampang Street Art
วัดปงส่นก้
ส่ะพื่านแข้วน (ส่ะพื่านส่ม้)
กาดกองต้้า
ต้ลาดเซรามกิห่นา้จึวนผัูว่้าฯ
ข้า้วแต๋้นนำาแต้งโมแมบ่วัจัึนท่ร์

เกี�ยวีกับลำาปาง

ขุองขุวีญัลำาปาง

สญัลักษณ์์
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การเดิินท่าง
ข้ั�นต้อนการดูระบบข้นส่่งส่าธารณะ
เเผันท่่�เเละส่ายรถข้นส่่งส่าธารณะ
ข้้อมูลรถโดยส่าร
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162
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เสน้ท่างเเนะนำา

ส�รบญั



ลำาปางม่แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างประวัติ้ศาส่ต้ร์ และส่ถานท่่�ส่ำาคัญต่้างๆ  
มากมาย เช่น่ กำาแพื่งประต้มูา้เมอ่งเข้ลางค์นคร วัดพื่ระธาต้ล้ำาปางห่ลวง  
วัดพื่ระแก้วดอนเต้้าส่้ช่าราม และ วัดปงส่น้ก นอกจึากน่� ด้ วย 
ความอ้ดมส่มบูรณ์ข้องแรธ่าต้้ และป่าไม้ ลำาปางจึึงม่ช่่�อเส่่ยงในด้าน 
การป้� นเคร่�องป้� นดินเผัาเซรามกิ โดยเฉพื่าะช่ามต้ราไก่ ซึ�งเปน็ส่ญัลักษณ ์
อย่างห่นึ�งข้องจัึงห่วัดลำาปางและยังเป็นท่่� ตั้�งข้องอ้ท่ยานแห่่งช่าติ้ 
ส่ำาคัญถึง 2 แห่ง่นั�นค่อ อท้่ยานแห่ง่ช่าติ้ดอยข้้นต้าล และอท้่ยานแห่ง่ช่าติ้ 
แจ้ึซอ้นอ่กด้วย

ลำาปาง ห่รอ่เม่องเข้ลางค์นคร ดินแดนห่ัวเม่องส่ำาคัญข้องอาณาจัึกร 
ล้านนาในอด่ต้ ท่่�ม่อารยธรรมเก่าแก่ตั้�งแต่้ส่มัยก่อนประวัติ้ศาส่ต้ร ์ และ
แห่ล่งท่รพัื่ยากรธรรมช่าติ้ท่่�อ้ดมส่มบูรณ์ ตั้�งอยู่ในภาคเห่น่อต้อนบน 
มลั่กษณะภมูปิระเท่ศเปน็ท่่�ราบล้ม่ล้อมรอบไปด้วยห่บ้เข้าท่ก้ทิ่ศท่าง ท่ำาให่้
ม่ลักษณะเป็นแอ่งกระท่ะ โดยม่แม่นำาส่ายส่ำาคัญอย่างแม่นำาวังไห่ลผั่าน 
ท่่�น่�จึึงมผ่ัูค้นตั้�งถิ�นฐานอยูบ่รเิวณรมิแมน่ำามาตั้�งแต่้ในอด่ต้
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สญัลักษณ์
แผนท่ี

สญัลักษณ์
ในสถานท่ี

สญัลักษณ์
ขนสง่สาธารณะ
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ตลาด

ร้า้นอาหาร้

อนุสาวร้ยี์์

สวนสาธาร้ณะ

พิิพิิธภััณฑ์์

ธร้ร้มชาติ

ชุมชน

วัด

โบสถ์์

มัสย์ิด

สถ์านทีี่�ร้าชการ้

โร้งละคร้

กิจกร้ร้ม

ร้า้นอาหาร้

ถ่์าย์ภัาพิ

ทีี่�พิัก

ช็อปปิง

เคร้่�องบิน

ร้ถ์ปร้ะจำาที่าง

ร้ถ์สองแถ์ว

ร้ถ์แท็ี่กซี่ี�

ร้ถ์ไฟ

ร้ถ์ต้้โดย์สาร้

ร้ถ์สามล้อ

ร้ถ์จักร้ย์านย์นต์
ร้บัจ้าง

สญั
ลัก
ษณ
์

ห้องนำ�า
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ก�รเดินท�งม�ลำ�ป�ง

รถขนสง่ส�ธ�รณะ
ภ�ยในจังหวดั

มร่ถบสั่ให่บ้รกิารระห่ว่างจัึงห่วัดในภาคเห่นอ่เช่่�อมต่้อกับส่ถาน่
ข้นส่ง่จัึงห่วัดลำาปาง ส่ามารถเดินต่้อไปส่ถานร่ถไฟื้นครลำาปาง
ได้ใน 10 นาท่่

ร้ถ์โดย์สาร้ปร้ะจำาที่าง

มร่ถส่ามล้อถ่บและส่ามล้อเคร่�องให่บ้รกิารบรเิวณกลางเมอ่ง 
(กาดกองต้้า)

ร้ถ์สามล้อ

รถไฟ
ส่ามารถเดินท่างไปยังส่ถาน่ใกล้เค่ยงอย่างห่นองวัวเฒ่าและ
ห่า้งฉัต้รได้ เดินท่างไปยังจัึงห่วัดอ่�นๆ ได้อ่ก 2 จัึงห่วัดค่อ ต้าก
และพื่ะเยา

มคิ่วรถตู้้เดินท่างไปต่้างจัึงห่วัดในภาคเห่นอ่ ให่บ้รกิารบรเิวณ
กลางเมอ่งลำาปาง

รถตู้โดิยสาร

ม่ส่องแถวผั่านกลางตั้วเม่องไปยังอำาเภอต่้างๆ โดยจ้ึดข้ึ�นรถ
ห่ลักจึะอยู่ท่่�ส่ถาน่รถไฟื้นครลำาปาง (วงเว่ยน) และกลางเม่อง
บรเิวณกาดกองต้้า

ร้ถ์สองแถ์ว

ร้ถ์ทัี่วร้/์ร้ถ์บสั
เดินท่างจึากกร้งเท่พื่ฯ และจัึงห่วัดอ่�นในภาคเห่น่อมายังส่ถาน่
ข้นส่ง่จัึงห่วัดลำาปาง และส่ามารถต่้อรถส่องแถว เข้า้ยา่นกลาง
เมอ่งได้ภายใน 10 นาท่่

รถไฟ
ส่ถานร่ถไฟื้นครลำาปาง เป็นเส่น้ท่างรถไฟื้ส่ายเห่นอ่ (กร้งเท่พื่ฯ-
เช่ย่งให่ม)่ มข่้บวนรถให่บ้รกิารท่ก้ประเภท่ โดยมป่ลายท่างอยู่
ท่่�เช่ย่งให่ม่

ส่ามารถเดินท่างจึากจัึงห่วัดในภาคเห่น่อมายังส่ถาน่ข้นส่่ง
จัึงห่วัดลำาปาง ห่รอ่จึอดในเม่องระห่ว่างท่างได้ และต่้อรถส่อง
แถวเข้้าไปโซนท่่องเท่่�ยวได้ภายใน 10 นาท่่

รถตู้โดิยสาร

เคร้่�องบนิ
ม่เท่่�ยวบินให่้บรกิารจึากส่นามบินดอนเม่องและส่้วรรณภูม ิ
และส่ามารถต่้อรถส่องแถวไปส่ถาน่ข้นส่่งจัึงห่วัดลำาปาง  
ราคาประมาณ 30 บาท่

ม่เฉพื่าะแบบเห่มาและโท่รจึองล่วงห่น้า ห่าได้จึากส่ถาน่ข้นส่ง่
ลำาปาง ราคาเริ�มต้้นท่่� 100 บาท่ ห่ากเห่มาทั่�งวันเริ�มต้้น 1500 บาท่

ร้ถ์แท็ี่กซี่ี�

มร่ถจัึกรยานยนต์้รบัจ้ึางต้ามจ้ึดต่้างๆ ในเมอ่ง

ร้ถ์จักร้ย์านย์นต์ร้บัจ้าง
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ขัน้ตอนก�รดรูะบบขนสง่ส�ธ�รณะ

1. แผนท่ี่�
แส่ดงส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�ส่ามารถเดินท่างได้โดยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
เลข้ส่ายรถโดยส่ารส่าธารณะ และเส่น้ท่างการเดินรถตั้�งแต่้ต้้นท่าง-ปลายท่าง

2. ข้อ้มููลรถโดยสาร
แส่ดงข้้อมูลเลข้ส่าย ช่่�อส่าย เส่้นท่างการเดินรถ (ต้้นท่าง-ปลายท่าง) 
เวลาเดินรถ ค่าโดยส่าร ผัูใ้ห่บ้รกิาร และเบอรติ์้ดต่้อ

3. วิธิีก่ารดรูะบบข้นสง่สาธีารณะ
(หน้าแนะนำาสถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิ)
ห่น้าแรกข้องส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวแต่้ละแห่่งจึะแส่ดงข้้อมูลระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถโดยส่ารไปสู่่จ้ึดห่มายได้ โดยเเต่้ละส่ถานท่่�อาจึจึะม่
มากกว่า 1 ส่าย

4. แผนท่ี่�โซน (หรอื) แผนท่ี่�โซนท่ี่องเท่ี่�ยวิ
แส่ดงต้ำาแห่นง่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�อยูใ่นบรเิวณเด่ยวกัน ช่่�อถนน ช่่�อส่ถานท่่�
บรเิวณใกล้เค่ยง

ส่ญัลักษณป์ระเภท่
ข้นส่ง่ส่าธารณะ

เลข้ส่าย

ช่่�อส่าย

แบบท่่�  1 แบบท่่�  2

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 สถานท่ี่�

โซน โซน
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เเผนท่ีี่เเละสาย์ร้ถ์ขนสง่สาธาร้ณะ
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สาย 5  
รอบเว่ยง, รอบเมืือง
ต้้นท่าง: ไปรษณย์่ไท่ย  
ส่าข้าจัึงห่วัดลำาปาง
ปลายท่าง: วัดเว่ยงใต้้

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 20 บาท่ 
บจึ.นครลำาปางบรกิารข้นส่ง่
0 5432 2035

สาย 6 
รอบเว่ยง, รอบเมืือง
ต้้นท่าง: คิวรถวงเว่ยน- 
ส่ถานข่้นส่ง่
ปลายท่าง: ท่่าอากาศยานลำาปาง

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 20 บาท่ 
บจึ.นครลำาปางบรกิารข้นส่ง่
0 5432 2035

สาย 7 
รอบเว่ยง, รอบเมืือง
ต้้นท่าง: คิวรถวงเว่ยน- 
ส่ถานข่้นส่ง่
ปลายท่าง: อาช่ว่ศึกษาลำาปาง

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 20 บาท่ 
บจึ.นครลำาปางบรกิารข้นส่ง่
0 5432 2035

สาย 103 ลำำาปาง-ล่ำ�
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ลำาปาง
ปลายท่าง: ส่ถานจ่ึอดรถ
โดยส่ารประจึำาท่างล่�

เวลาเดินรถ: 
07.30, 10.00, 12.00, 16.00 
ค่ารถโดยส่าร: 70 บาท่ 
บจึ.นครลำาปางบรกิารข้นส่ง่
0 5432 2035

สาย 1203 ลำำาปาง-แม่ืท่ะ
ต้้นท่าง: คิวรถลำาปาง-แมท่่ะ
ปลายท่าง: ส่ถานแ่ม่ท่ะ

เวลาเดินรถ: 8.30-16.30 
ค่ารถโดยส่าร: 20-50 บาท่ 
ส่ห่กรณเ์ดินรถลำาปาง 
09 2185 2540

สาย 1205 ลำำาปาง-งาว
 ต้้นท่าง:อาช่ว่ศึกษาลำาปาง
ปลายท่าง: ส่ถานจ่ึอดรถ
โดยส่ารประจึำาท่างงาว

เวลาเดินรถ: 06.50-17.00 
ค่ารถโดยส่าร: 55-70 บาท่ 
ส่ห่กรณเ์ดินรถลำาปาง 
09 2185 2540

สาย 2387
ลำำาปาง-เถิิน-แม่ืพริก
ต้้นท่าง: ศาลแข้วงลำาปาง
ปลายท่าง: ท่่ารถแมพ่ื่รกิ

เวลาเดินรถ: 08.00-16.00

ค่ารถโดยส่าร: 100 บาท่ 

ส่ห่กรณเ์ดินรถลำาปาง

09 2185 2540

สาย 2390
ลำำาปาง-แม่ืเมืาะ
ต้้นท่าง: คิวรถแมเ่มาะ
ปลายท่าง: ส่ถานร่ถไฟื้แม่เมาะ

เวลาเดินรถ: 08.00-18.30

ค่ารถโดยส่าร: 30-50 บาท่ 

ส่ห่กรณเ์ดินรถลำาปาง

09 2185 2540

สาย 2391 (สายเก่า)
ลำำาปาง-เมืืองปาน
ต้้นท่าง: คิวรถเมอ่งปาน (เก่า)
คิวรถเมอ่งปาน (ให่ม)่
ปลายท่าง: ห่นา้อำาเภอเมอ่งปาน

เวลาเดินรถ: 06.00-16.00
ค่ารถโดยส่าร: 40-50 บาท่ 
ส่ห่กรณเ์ดินรถลำาปาง
09 2185 2540

สาย 2392 
ลำำาปาง-ห้่างฉััตร-เมืืองยาว
ต้้นท่าง: คิวรถเมอ่งปาน (เก่า)
ปลายท่าง: วัดเว่ยงใต้้

เวลาเดินรถ: 08.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 30-50 บาท่ 
ส่ห่กรณเ์ดินรถลำาปาง
09 2185 2540

สาย 2462 
ลำำาปาง-เกาะคา
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ลำาปาง
ปลายท่าง: โรงงานนำาต้าลเกาะคา

เวลาเดินรถ: 08.00-17.30

ค่ารถโดยส่าร: 20 บาท่ 

ส่ห่กรณเ์ดินรถลำาปาง

09 2185 2540

สาย 1207 ลำำาปาง-แจ้้ห่่มื
ต้้นท่าง: ลำาปาง-แจ้ึห่ม่ 
ปลายท่าง: คิวรถส่่�ล้อแจ้ึห่ม่

เวลาเดินรถ: 05.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 40 บาท่ 
บจึ.นครลำาปางบรกิารข้นส่ง่
0 5432 2035

สาย 1207  
ลำำาปาง-วังเห่นือ
ต้้นท่าง: คิวรถตู้้  
ลำาปาง-วังเห่นอ่ 
ปลายท่าง: วังเห่นอ่(เช่ย่งราย)

เวลาเดินรถ:
10.00, 11.30, 12.30, 13.30 
14.30, 15.30, 16.30
ค่ารถโดยส่าร: 90 บาท่ 
บจึ.นครลำาปางบรกิารข้นส่ง่
09 2185 2540

รถิไฟไท่ย 
สายเห่นือ

การรถไฟื้แห่ง่ประเท่ศไท่ย
1690

สาย146 ลำำาปาง-แม่ืใจ้
ต้้นท่าง: GreenBus Logistic
ปลายท่าง: แม่ใจึ

เวลาเดินรถ: 12.00
ค่ารถโดยส่าร: 142 บาท่ 
บจึ. ไท่ยพื่ฒันกิจึข้นส่ง่ (กรน่บสั่)
0 5421 7680, 06 2310 7338

สาย 144 ลำำาปาง-แพร่
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ลำาปาง
ปลายท่าง: Green Bus แพื่ร่

เวลาเดินรถ: 17.00 
ค่ารถโดยส่าร: 165 บาท่ 
บจึ. ไท่ยพื่ฒันกิจึข้นส่ง่ (กรน่บสั่)
0 5421 7680, 06 2310 7338

ขอ้ม้ลร้ถ์โดย์สาร้



18 LAMPANG

พื่่�นท่่�ปา่ไม้อันอด้มส่มบรูณแ์ห่ง่ห่นึ�งในภาคเห่นอ่ 
ซึ�งเป็นท่่�ตั้�งข้องอ้ท่ยานแห่่งช่าติ้ดอยข้้นต้าล 
อ้ท่ยานฯ แห่่งเด่ยวในประเท่ศไท่ยท่่�ส่ามารถ 
เดินท่างไปถึงได้ด้วยรถไฟื้ ภายในพื่่�นท่่�อท้่ยานฯ 
ม่กิจึกรรมให่เ้ล่อกท่ำาห่ลากห่ลาย อ่กทั่�งยังเป็น 
ท่่�ตั้�งข้องอโ้มงค์รถไฟื้ข้น้ต้าล อโ้มงค์รถไฟื้ท่่�ยาว
ท่่�ส่้ดในประเท่ศไท่ย ด้วยส่ถาปต้้ยกรรมอิฐแดง 
อันเป็นเอกลักษณ์ จึึงท่ำาให่้ท่่�น่� เป็นส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ท่่�ม่เส่น่ห่์น่าห่ลงให่ล
เปน็อยา่งยิ�ง

อุโมูงค์์รถไฟขุ้นตาล1

โซนขุนต�ล



อุโมงค์รถไฟขุนต�ล
เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

Google Map

1

รถไฟ
ไทย สายเหนือ  สถานืรถไฟ

ขุนืตาล

อ้โมงค์รถไฟื้ข้้นต้าล อ้โมงค์รถไฟื้ท่่�ยาวท่่�ส่้ดในประเท่ศไท่ย
ด้วยความยาว 1,352 เมต้ร ซึ�งเป็นพื่่�นท่่�คาบเก่�ยวระห่ว่าง
จัึงห่วัดลำาปางและจัึงห่วัดลำาพื่นู
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อ้โมงค์น่�ใช่เ้วลาในการส่รา้งยาวนานถึง 11 ป๊ ในช่ว่งส่มัยรชั่กาลท่่� 5  
โดยม่พื่ลเอกพื่ระเจ้ึาบรมวงศ์เธอ กรมพื่ระกำาแพื่งเพื่ช่รอัครโยธิน เป็น 
ผู้ับญัช่าการ และมน่ายช่า่งผัูค้วบคม้การก่อส่รา้งทั่�งห่มดเปน็ช่าวเยอรมนั
ช่่�อ เอมิล ไอเซนโฮั่เฟื้อร ์ พื่รอ้มด้วยคนงานจึำานวนมากท่่�ช่ว่ยเจึาะภูเข้า 
ทั่�งลูกด้วยความยากลำาบาก เน่�องจึากใช่เ้พ่ื่ยงค้อน ส่ิ�ว เส่่ยม ช่ะแลง 
และพื่ลั�วเป็นอ้ปกรณ์ห่ลัก จึึงใช่เ้วลาในการเจึาะนานกว่า 8 ป๊ และ 
มค่นงานเส่ย่ช่วิ่ต้จึากการส่รา้งอโ้มงค์เปน็จึำานวนมาก

ปจ้ึจ้ึบนัท่่�น่�กลายเปน็ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่างประวัติ้ศาส่ต้รท่์่�ส่ำาคัญแห่ง่ห่นึ�ง 
ท่่�มเ่อกลักษณท์่างส่ถาปต้้ยกรรมท่่�ส่วยงาม ปากอโ้มงค์ถกูก่อด้วยอิฐส่แ่ดง 
และมต่้ราคร้ฑ์ประทั่บอยู่

โซนขุุนตาล
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Tipsในบรเิวณใกล้เค่ยงยังมศ่าลเจ้ึาพ่ื่อข้น้ต้าลห่รอ่พื่ระยาเบิก ซึ�งเป็นท่่�เล่�อมใส่
ศรทั่ธาข้องช่าวบ้านตั้�งอยู่ในบรเิวณนั�นอ่กด้วย และเม่�อเดินถัดไปท่าง
ด้านซา้ยมอ่ข้องอโ้มงค์ คณ้จึะได้พื่บกับบนัไดเล็กๆ ห่รอ่ท่างเดินเท้่าเข้า้สู่ ่
ตั้วอท้่ยานแห่ง่ช่าติ้ดอยข้น้ต้าลนั�นเอง

25

Tips

หากต้้องการเดิินลอดิอุโมงค์์รถไฟผ่่านไปอีก
ด้ิานนึง จำำาเป็นต้้องสอบถามเจำ้าหน้าทีี่�รถไฟ 
เร่�องเวลาทีี่�รถไฟจำะมาถึงสถานี ก่อนเริ�มเดิิน
เข้า้ไปในอุโมงค์์ที่กุค์ร้�ง

หากต้้องการถ่ายภาพรถไฟ ใหม้าถึงสถานีก่อน
เวลา 06.00, 07.30, 09.30, 11.00, 13.30, 

16.45

โซนขุุนตาล



พื่่�นท่่�ท่่�ม่ความส่ำาคัญท่างด้านประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละยังเป็นเม่องท่่�รองรบั 
การข้ยายตั้วข้องนครลำาปาง ป้จึจ้ึบนัเป็นแห่ล่งผัลิต้และจึำาห่นา่ยผัลิต้ภัณฑ์์
เซรามิกช่่�อดังคณ้ภาพื่สู่งข้องลำาปาง โดยท่่�น่�ยังเป็นท่่�ตั้�งข้องวัดพื่ระธาต้้
ลำาปางห่ลวงอันศักดิ�ส่ทิ่ธิ�และเป็นท่่�เคารพื่นับถ่อข้องช่าวลำาปางมากกว่า 
700 ป๊ ห่รอ่ตั้�งแต่้ส่มัยแรกส่รา้งเม่องเข้ลางค์นครและยังเป็นท่่�ตั้�งข้อง
ช่้มช่นเก่าแก่ อย่าง ช่้มช่นศาลาบัวบก ซึ�งม่การตั้�งถิ�นฐานมาพื่รอ้มๆ 
กับการส่รา้งวัดพื่ระธาต้ล้ำาปางห่ลวงอ่กด้วย

วิดัพระธีาตลุำาปางหลวิง

ชุุมูชุนบา้นศาลาบวัิบก

1
2
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โซนเก�ะค�

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

07.30 - 17.00

วดัพระธ�ตุ
ลำ�ป�งหลวง

1

Google Map

สาย 2462  ล ำาปาง - เกาะคา
สาย 103 ล ำาปาง - ลี �

สาย 2387 ล ำาปาง - เถินื - แม่พ
ริก



28 29LAMPANG

วัดพื่ระธาต้ล้ำาปางห่ลวง เปน็วัดคูบ่า้นคูเ่มอ่งช่าวลำาปาง และยงัเปน็พื่ระธาต้ ้
ประจึำาป๊เกิดข้องคนท่่�เกิดป๊ฉลู ซึ�งถูกส่ร้างข้ึ�นและแล้วเส่ร็จึในป๊ฉล ู
เช่น่เด่ยวกัน โดยวัดแห่่งน่�ม่องค์พื่ระธาต้้เจึด่ย์เป็นแกนกลางซึ�งภายใน
บรรจ้ึพื่ระบรมส่ารร่กิธาต้ ้มรู่ปแบบศิลปกรรมผัส่มผัส่านรูปแบบระห่ว่างล้าน
นาและส่โ้ข้ทั่ย ตั้�งอยูบ่นฐานบัวซอ้นกัน 2 ช่ั�น ส่ว่นองค์เจึด่ยเ์ป็นรูปแบบ
ท่รงระฆััง รองรบัด้วยช่ด้บวัถลา 3 ช่ั�น โดยบรเิวณรั�วท่องเห่ล่องรอบองค์
พื่ระธาต้น้ั�นปรากฏรูกระส่น้ปน้ท่่�เช่่�อกันว่า เป็นรอ่งรอยกระส่น้ข้องห่นาม
ทิ่พื่ย์ช่า้งท่่�ยิงท้่าวมห่ายศซึ�งยกทั่พื่เข้้ามาร้กรานเม่องลำาปางต้ามต้ำานาน

โซนเกาะคา
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อ่กห่นึ� งความพิื่เศษท่่�พื่ลาดไม่ได้ค่อการช่ม ‘เงาพื่ระธาต้้กลับห่ัว’  
ณ ซ้ม้พื่ระพื่ท้่ธบาท่ ซึ�งมลั่กษณะเปน็แส่งส่อ่งลอดรูเล็กๆ เข้า้มา เกิดเปน็
ภาพื่ส่ะท้่อนข้องพื่ระธาต้้ลำาปางห่ลวงกลับห่ัวในส่่ส่ันส่ดใส่เส่ม่อนจึรงิ 
ต้ามห่ลักการห่กัเห่ข้องแส่งคล้ายกล้องรูเข้ม็นั�นเอง

ภายในบรเิวณวัดมส่่ถาปต้้ยกรรมแบบศิลปะล้านนาอ่กมากมายห่ลายจ้ึด
ให่เ้ดินช่ม ได้แก่

31โซนเกาะคา
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วิหิารหลวิง  หรอืวิหิารประธีานข้องวิดั
เป็นอาคารโถง ม่ห่ลังคาจัึ�วซอ้นกันต้ามแบบศิลปะล้านนา ภายในบรรจ้ึ 
กูพ่ื่ระเจ้ึาล้านท่อง และภาพื่เข่้ยนส่โ่บราณ

โซนเกาะคา
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วิหิารพระพุที่ธี
ภายในประดิษฐานพื่ระพื่ท้่ธรูปปางมารวิช่ยัข้นาดให่ญ่

โซนเกาะคา
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ประตโูข้ง
ซ้ม้ประต้กู่ออิฐถ่อปูนโบราณ ประดับด้วยปนูป้� นลายพื่รรณพื่ฤกษา

กฏิุิพระแก้วิ
อด่ต้ส่ถานท่่�ประดิษฐานพื่ระแก้วมรกต้ ก่อนถกูอัญเช่ญิไปยงัเมอ่งต่้างๆ

โซนเกาะคา
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วิหิารนำ�าเเต้มู
ภายในอาคารม่ภาพื่จิึต้รกรรมเข้่ยนบนผันังไม้ โดยเข้่ยนเร่�องราว 
เก่�ยวกับนทิ่านช่าดก

วิหิารต้นแก้วิ
วิห่ารต้้นแก้ว เป็นอาคารโถง ห่ลังคาซอ้นช่ั�น และม่การประดับต้กแต่้ง
คล้ายภาคกลาง ภายในประดิษฐานพื่ระพื่้ท่ธรูปปางมารวิช่ัย และ 
พื่ระพ้ื่ท่ธรูปไส่ยาส่น์

โซนเกาะคา
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ไม่อนุญาต้ให้ผ่้้หญิงเข้้าชมเงาพระธาตุ้กล้บห้ว 
ทีี่�ซุุ้้มพระพุที่ธบาที่ต้ามค์วามเช่�อแบบล้านนา 
เน่�องจำากสรา้งค์รอบสิ�งศ้ักดิิ�สทิี่ธิ�ทีี่�อย้เ่บ่�องล่าง

โดิยผ่้้หญิง สามารถเข้้าชมเงาพระธาตุ้ ได้ิทีี่� 
วิหารพระพุที่ธ ซุ้ึ�งเป็นอีกจุำดิหนึ�งภายในว้ดิ 
ทีี่�สามารถมองเหน็เงาพระธาต้ไุด้ิ

Tips

41โซนเกาะคา



เปิดทีุ่กวัน 08.00 - 17.00

ควรนััดหมายล่่วงหนัา้อยา่งนัอ้ย 3 วนัั 
เพื่่�อรว่มทำำากิิจกิรรมในัชุุมชุนั

ชุมชนบ�้น
ศ�ล�บวับก

เข้าชมฟร้ี
กิิจกิรรมทำำาผ้า้มดัยอ้ม
กิิจกิรรมวาดภาพื่บนัเซรามกิิ
สปาเท้ำาเซรามกิิ

20.- / ผ้น่ักิิจกิรรม
50.-
100.-/คร่�งชุั�วโมง

Google Map

2

สาย 2462  ล ำาปาง - เกาะคา
สาย 103 ล ำาปาง - ลี �

สาย 2387 ล ำาปาง - เถินื - แม่พ
ริก



* การนวดฝ่่าเท้้าโดยใช้ลู้กูบอลูเซรามิกิ คลึูงเท้้าในอ่างนำ�าอ่่น 
สม่ินไพร หรอืเซรามิกิสปาแหง่เดียวในประเท้ศไท้ย
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*

*

นวตักรรมิลูกูประคบสม่ินไพรเซรามิกิ ผลิูตภััณฑ์์ OTOP 
จากเซรามิกิที้�ขึ้ึ�นช้ื�อขึ้องจงัหวดัลูำาปาง

สตรตีอารต์ที้�เลู่าประวัติความิเป็นมิา ขึ้องวิถีีช้ีวิตแบบ
บา้นศาลูาบวับก

บา้นศาลาบัวบก เป็นช่ม้ช่นท่่�มต่้ำานานเล่าว่าเกิดขึ้�นมา
พื่รอ้มๆ กับวัดพื่ระธาต้ล้ำาปางห่ลวง และมท่่่�มาข้องช่่�อ
ช่ม้ช่นจึากดอกบวับกท่่�ข้ึ�นเปน็กอๆ อยูร่อบฐานพื่ระเจึด่ย ์
วัดศาลาบัวบกในอด่ต้ ซึ�งถึงแม้ในป้จึจ้ึบันจึะไม่ห่ลง
เห่ล่อให่้เห่็นแล้ว แต่้ก็กลายเป็นท่่�เร่�องเล่าข้านมา
จึนถึงปจ้ึจ้ึบัน

ป้จึจ้ึบันเป็นช่ม้ช่นท่่�โดดเด่นในการผัลิต้เคร่�องเซรามิก
ห่ลากห่ลายส่่งต่้อไปข้ายทั่�วทั่�งจัึงห่วัดลำาปางและ 
ประเท่ศไท่ยโดยภายในช่้มช่นนั�นม่โรงงานเซรามิก
ตั้�งอยู่มากถึง 33 แห่่ง นอกจึากน่�ยังถูกเรย่กว่าเป็น
ศูนย์กลางข้อง GI (Geographical Indications)
ท่่�เห่มาะกับการผัลิต้ช่ิ�นงานเซรามกิมากท่่�ส่ด้อ่กด้วย

โซนเกาะคา
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ป้จึจ้ึบันภายในช่้มช่นไม่ได้ผัลิต้เพื่่ยงแค่ถ้วยช่ามต้ราไก่เท่่านั�น แต่้ยังม ่
การประย้กต์้เซรามิกมาเป็นผัลิต้ภัณฑ์์ดูแลส่้ข้ภาพื่ และการท่ำาส่ปา 
เช่น่ การนวดฝ่่าเท้่าในอ่างนำาอ้่นส่ม้นไพื่รด้วยเซรามิกก้อนกลม ห่รอ่ 
ลูกประคบส่ม้นไพื่รเซรามิก ซึ�งช่ว่ยส่รา้งความผั่อนคลายและส่่งผัลด่ 
ต่้อส่ข้้ภาพื่ได้อ่กด้วย

นอกเห่นอ่จึากนั�น ท่างช่ม้ช่นยังม่กิจึกรรมอ่�นๆ อ่กมากมาย เช่น่ การยอ้มผัา้ 
ด้วยส่ธ่รรมช่าติ้และการวาดภาพื่บนเซรามิก นอกจึากน่�ยงัมแ่พ็ื่กเกจึอาห่าร
กลางวันให่้บรกิารนักท่่องเท่่�ยวท่่�อยากลองรบัประท่านอาห่ารพื่่�นบ้าน 
ภาคเห่นอ่ จึากผักัพื่่�นบา้นท่่�มอ่ยูใ่นช่ม้ช่นอ่กด้วย

โซนเกาะคา



กำาแพงประตมููา้เมูอืงเข้ลางค์์นค์ร

วิดัพระแก้วิดอนเต้าสชุุาดารามู

ชุุมูชุนท่ี่ามูะโอ

1
2
3
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ยา่นเมอ่งเก่าจัึงห่วัดลำาปางห่รอ่ท่่�รูจั้ึกกันในช่่�อ ‘เข้ลางค์นคร’ ท่่�ยงัคงห่ลง
เห่ล่อรอ่งรอยท่างประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละวิถ่ช่วิ่ต้ท่่�ส่งบและเรย่บง่ายเอาไว้ได้
อยา่งส่มบรูณ ์นอกจึากน่�ยงัเป็นท่่�ตั้�งข้องโบราณส่ถานและส่ถานท่่�ส่ำาคัญ
ข้องเมอ่งลำาปาง เช่น่ กำาแพื่งเมอ่งประต้มูา้ วัดพื่ระแก้วดอนเต้้าส่ช้่าดาราม
ไปจึนถึง ช่้มช่นท่่ามะโอ ช่้มช่นเก่าแก่ท่่�ยังคงเอกลักษณ์ข้องวิถ่ช่่วิต้ 
วัฒนธรรม และส่ถาปต้้ยกรรมเก่าแก่เอาไว้ได้ตั้�งแต่้อด่ต้จึนถึงปจ้ึจ้ึบนั

48 LAMPANG

โซนเวยีงเหนอื

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

กำ�แพงประตมู�้
เมอืงเขล�งค์นคร

1

Google Map

สาย 1207  ล ำาปาง - แจ้ห่ม่
สาย 1207  ล ำาปาง - วังเหนือ
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‘กำาแพื่งประต้มูา้เม่องเข้ลางค์นคร’ รอ่งรอยท่างประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละโบราณ
ส่ถานท่่�ยังห่ลงเห่ล่ออยู่ข้องเม่องเข้ลางค์นคร ห่รอ่จัึงห่วัดลำาปางในอด่ต้
ซึ�งเคยเปน็เมอ่งห่นา้ด่านท่่�ส่ำาคัญข้องอาณาจัึกรห่รภิญ้ช่ยั และอาณาจัึกร
ล้านนา ส่นันิษฐานว่าส่รา้งข้ึ�นใน ป ๊พื่.ศ. 1790 ห่รอ่ในยค้ส่มัยข้องพื่ระนาง
จึามเท่ว่แห่ง่อาณาจัึกรห่รภิญ้ช่ยั

ประตู้ม่านห่รอ่ประตู้ม้า ตั้�งอยู่ท่างทิ่ศเห่น่อข้องกำาแพื่งเม่อง นับว่าเป็น
ประต้ทู่่�มค่วามส่ำาคัญ เพื่ราะใช่ส้่ำาห่รบัข้นยา้ยศพื่ออกไปเผัาภายนอกเม่อง 
โดยตั้วกำาแพื่งส่รา้งขึ้�นด้วยกรรมวิธแ่บบโบราณจึากการก่อด้วยดินเห่นย่ว 
และใช่ไ้ม้คำาพื่ย้งกำาแพื่งไว้ทั่�งด้านล่างและด้านบนข้องกำาแพื่ง ต่้อมาได้ม่
การเพื่ิ�มความสู่งข้องกำาแพื่งด้วยการนำาดินเห่น่ยวมาวางปกคลม้กำาแพื่ง
เดิมทั่บขึ้�นไป
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ปจ้ึจ้ึบนั ประต้เูมอ่งแห่ง่น่�กลายมาเปน็ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่างประวัติ้ศาส่ต้ร์
ท่่�ส่ำาคัญ เพื่ราะเปน็ซากโบราณท่่�ห่ลงเห่ล่ออยูใ่ห่ค้นร้น่ห่ลังได้ส่ำารวจึและ
เรย่นรูเ้ร่�องราวข้องอด่ต้เมอ่งเข้ลางค์นคร



Google Map

2

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

08.00 - 19.00

วดัพระแก้ว
ดอนเต้�สชุ�ด�ร�ม ห่ากพื่ดูถึงวัดเก่าแก่ในจัึงห่วัดลำาปาง วัดพื่ระแก้วดอนเต้้า

ส่้ช่าดาราม ย่อมเป็นอ่กห่นึ�งวัดท่่�อยู่คู่บ้านคู่เม่องลำาปาง 
มานานนับพื่ันป๊  และยังเคยเป็นท่่�ประดิษฐานข้อง  
‘พื่ระแก้วมรกต้’ นานถึง 500 ป ๊ก่อนจึะยา้ยไปประดิษฐาน
อยูท่่่�วัดพื่ระศรร่ตั้นศาส่ดารามในปจ้ึจ้ึบัน

สาย 1207  ล ำาปาง - แจ้ห่ม่
สาย 1207  ล ำาปาง - วังเหนือ
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ช่่�อข้องวัดแห่ง่น่�มาจึากต้ำานานข้องนางส่ช้่าดาท่่�พื่บแก้วมรกต้อยู่ในแต้งโม 
(ภาษาเห่นอ่เรย่กว่า ห่มากเต้้า ป้จึจ้ึบนัเรย่กว่า บะเต้้า) แล้วนำามาถวายแก่ 
เจ้ึาอาวาส่ เพื่่�อให่แ้กะส่ลักเปน็ พื่ระพื่ท้่ธรูป ห่รอ่ ‘พื่ระแก้วดอนเต้้า’ นั�นเอง

โซนเวียีงเหนือ
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วัดพื่ระแก้วดอนเต้้าส่ช้่าดารามม่เจึด่ย์ประธานท่รงระฆังัแบบส่โ้ข้ทั่ย-ล้านนา 
ซึ�งเป็นท่่�บรรจ้ึพื่ระเกศาธาต้้ข้องพื่ระพื่้ท่ธเจ้ึา ทั่�งน่�ภายในวัดยังปรากฏ
ส่ถาปต้้ยกรรมแบบศิลปะพื่ม่าอยู่ด้วย ค่อ มณฑ์ปท่รงปยาธาต้ ้ส่รา้งด้วยไม ้
ท่ำาห่ลังคาซ้อนห่ลายช่ั�น ประดับด้วยงานป้� นรกัประดับกระจึกซึ�งเป็น
ตั้วอย่างงานเคร่�องไม้ท่่�ม่ความงดงามมากแห่่งห่นึ�ง นอกจึากน่�ยังม่ 
วิห่ารห่ลวงและพื่ิพื่ิธภัณฑ์ส่ถานแห่่งล้านนาอ่กด้วย เรย่กได้ว่าท่่�น่�เป็น
แห่ล่งเรย่นรูศิ้ลปวัฒนธรรมท่่�ส่ำาคัญอ่กแห่ง่ห่นึ�งข้องจัึงห่วัดลำาปาง



* สถีานที้�ตั�งขึ้องประตูเมิืองแลูะกำาแพง
โบราณอาย่กวา่รอ้ยปี

* แหลู่งเรยีนรูง้านคราฟต์ที้�ใช้ใ้นพิธีกีรรมิ
ท้้องถิี�นอยา่ง ตง่พญายอแลูะผางประที้ป

* กิจกรรมิเดินแลูะนั�งรถีรางสำารวจช่้มิช้น 
ท่้ามิะโอ

61โซนเวียีงเหนือ

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี ค์วรนด้ิหมายล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 

7 วน้ หากต้้องการพก้โฮมสเต้ย์

ชุมชนบ�้น
ท่�มะโอ

3

Google Map

สาย 7  รอบเวัยง, รอบเม่อง

บ้านท่่ามะโอ ช่ม้ช่นเก่าแก่ท่่�ตั้�งอยู่ใกล้กับแม่นำาวังและ
ส่ะพื่านเข้ลางค์นคร มเ่ร่�องเล่าว่าเป็นช่ม้ช่นท่่�ถกูส่รา้งข้ึ�น
ตั้�งแต่้ส่มยัท่่�พื่มา่ยงัเข้า้มาค้าข้ายไมส้่กักับช่าวอังกฤษใน
จัึงห่วัดลำาปาง และได้ท่ำาการส่รา้งบ้านเรอ่นเอาไว้มากมาย 
นอกจึากน่�ยงัมก่ารส่รา้ง ‘วัดประต้ปูอ่ง’ ด้วยศิลปะแบบ
พื่มา่เอาไว้เพื่่�อเปน็ท่่�ยดึเห่น่�ยวจิึต้ใจึอ่กด้วย

07.00 - 17.00
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BAN THA MA-O
Community 
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ตักบาตรและเลือกซื�ออาหารพื�นถิ�นท่ี่�ตลาดรษัฏิา

เดินเล่นหรอืนั�งรถรางชุมูวิดัประตปูอ่ง เพื�อชุมูประตเูมูอืง 
และกำาแพงโบราณอายุมูากกวิา่ 100 ปี

เรย่นรูง้านค์ราฟต์ ผา่นกิจกรรมูประดิษฐ์ต์งุพญายอและ
ผางประท่ี่ป ท่ี่�ใชุส้ำาหรบัประกอบพธิีก่รรมูท้ี่องถิ�น

ชุมูสาธีติการต่และที่าสเ่กือกมูา้ตามูต้นตำารบัแหง่เมูอืงรถมูา้

เรย่นรูก้ารที่ำาอาหารพื�นบา้นท่ี่�สอนโดยเชุฟชุุมูชุน

ชุมูบ้านเสานัก บ้านไมู้สักโบราณอายุ 100 กวิา่ปีท่ี่�มูเ่สา 
116 ต้น สรา้งข้้�นโดยหมูอ่งจันโอง ต้นตระกลูจันที่รว์ิโิรจน์ 
ด้วิยลักษณะแบบพมูา่ผสมูล้านนา

ชุมูบา้นหลยุส ์ท่ี่�ที่ำาการเดิมูข้องบรษัิที่ แอลท่ี่เล่ยวิโนเวินส ์ 
บรษัิที่ที่ำาไมู้ในเข้ตลำาปาง ท่ี่�มู่ลักษณะเป็นเรอืนป้� นหยา 
ยื�นมุูข้แปดเหล่�ยมู ค์ร้�งปูนค์ร้�งไมู้ ตกแต่งชุ่องเปิดและ 
ชุอ่งระบายอากาศทัี่�งหมูดด้วิยเกล็ดไมูอ้ยา่งสวิยงามู

เท่ี่�ยวิชุมูถนนสายวิัฒนธีรรมูลำาปาง (ถนนวิังเหนือ)  
ถนนมูรดกที่างวิฒันธีรรมูท่ี่�สวิยงามูเก่าแก่

กิจกรรม
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ย่านศูนย์กลางท่างการค้าริมฝ่้� งแม่นำาวังท่่�ม่
ความเจึรญิร้ง่เรอ่งมาตั้�งแต่้ในอด่ต้ โดยผู้ัคน
ส่่วนให่ญ่ท่่�อาศัยอยู่เป็นช่าวไท่ยเช่่�อส่ายจ่ึน 
ท่่� น่� จึึ ง เป็นแห่ล่งกำา เนิดข้องต้ลาดจ่ึนห่ร่อ 
กาดกองต้้า และยังม่ส่ะพื่านมากมายเอาไว้ใช่ ้
เพ่ื่� อการส่ัญจึรข้องผู้ัคนส่องฝ่้� งแม่นำาจึนถึง
ป้จึจ้ึบันย่านแห่ง่น่�ก็ยังคงเต็้มไปด้วยมนต์้เส่น่ห่์
ริมนำาพื่ร้อมด้วยส่ต้ร่ต้อาร์ต้จึากศิลปินไท่ย 
ท่่� เข้้ามาเติ้มความม่ช่วิ่ต้ช่ว่าในรูปแบบให่ม่ๆ 
ให่กั้บยา่น

สะพานรษัฎาภิิเศก

Lampang Street Art

วิดัปงสนุก

สะพานแข้วิน (สะพานสมู้)

กาดกองต้า

ตลาดเซรามูกิหน้าจวินผูว้ิา่ฯ

ข้า้วิแต๋นนำ�าแตงโมูแมูบ่วัิจนัที่ร์

1
2
3
4

5
6
7

LAMPANG

โซน
รมิแมน่ำ้�วงั



Google Map

1

สะพ�นรษัฎ�ภิเศก
ส่ะพื่านรษัฎาภิเศก ห่รอ่ท่่�ใครห่ลายคนรูจั้ึกในช่่�อ ส่ะพื่านข้าว ท่่�ม่อาย้
ยาวนานกว่า 100 ป๊ และกลายมาเปน็จ้ึดเช่ก็อินยอดนยิมข้องนกัท่่องเท่่�ยว 
ท่่�มาลำาปาง

สาย 6  รอบเวัยง, รอบเม่อง
สาย 7  รอบเวัยง, รอบเม่อง

สาย 1207 ล ำาปาง - แจ้ห่ม่
สาย 1207  ล ำาปาง - วังเหนือ
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ห่ากย้อนกลับไปในช่่วงรัช่ส่มัยข้องรัช่กาลท่่�  5 ส่ะพื่านรัษฎาภิเศก 
ในร้น่แรกนั�นเปน็ส่ะพื่านไม ้นับว่าเป็นห่นึ�งในส่ะพื่านท่่�ให่ญ่ท่่�ส่ด้ข้องประเท่ศ
ในข้ณะนั�น และยังมป่ระวัติ้ผัา่นยค้ส่งครามโลกครั�งท่่� 1 และ 2 แต่้รอดจึาก
ระเบิดมาได้ด้วยการท่าส่่พื่รางต้า ก่อนจึะได้รบัการบูรณะเป็นส่ะพื่าน
คอนกรต่้ในภายห่ลัง

ป้จึจ้ึบันส่ะพื่านแห่ง่น่�ม่ลักษณะเป็นท่รงโค้งแบบคันธนู ม่ทั่�งห่มด 4 โค้ง 
ท่อดยาวผ่ัานแม่นำาวัง ส่รา้งด้วยคอนกรต่้เส่รมิเห่ล็กท่่�ม่ความคงท่น
มากกว่าส่ะพื่านอ่�นๆ ในร้น่เด่ยวกันท่่�ไม่มห่่ลงเห่ล่ออยูแ่ล้วในต้อนน่�
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นอกจึากน่� บรเิวณข้้างส่ะพื่านยังเป็นจ้ึดภาพื่เข้ย่นกำาแพื่ง 
เล่ยบถนนแม่นำาวัง (Lampang Street Art) และ 
เป็นจ้ึดเริ�มต้้นข้องกาดกองต้้าห่รอ่ถนนคนเดินช่่�อดัง
ข้องลำาปางอ่กด้วย

โซนริมิเเม่นำ�าวีงั



Google Map

2

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

Lampang
Street Art

Lampang Street Art ตั้�งอยูบ่รเิวณรมิแมน่ำาส่ายห่ลักข้อง
ลำาปางอยา่งแมน่ำาวัง ข้า้งส่ะพื่านรษัฎาภิเศก รวบรวมผัลงาน
ข้องศิลปนิกว่า 20 ลายเส่น้ไว้บนผันังเพื่่�อเปล่�ยนช่ม้ช่นและ
บา้นเรอ่นรมินำาให่ม้ส่่ส่่นัและมช่่วิ่ต้ช่ว่ามากยิ�งขึ้�น

สาย 6  รอบเวัยง, รอบเม่อง
สาย 7  รอบเวัยง, รอบเม่อง

สาย 1207 ล ำาปาง - แจ้ห่ม่
สาย 1207  ล ำาปาง - วังเหนือ
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พื่่�นท่่�จัึดแส่ดงนั�นจึะเริ�มต้้นตั้�งแต่้บรเิวณท่างลงส่ะพื่าน
รัษฎาภิเศก ต้ลอดส่องฝ่้� งท่างเดิน โดยแต่้ละภาพื่
จึะแต้กต่้างกันออกไป บ้างส่อดแท่รกเร่�องราวท่าง
วัฒนธรรม บ้างส่ะท้่อนเอกลักษณ์ข้องจัึงห่วัดลำาปาง 
เช่น่ ภาพื่ก๋วยเต่้�ยวในช่ามต้ราไก่ข้นาดให่ญ่ ห่รอ่ภาพื่
รถม้าลำาปาง ให่้ผัู้คนท่่�ผั่านไปมาได้ท่ำาความรูจั้ึกกับ
ลำาปางมากยิ�งข้ึ�น

โซนริมิเเม่นำ�าวีงั
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เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

วดัปงสนุก
3

Google Map

08.00 - 17.00

วัดปงส่น้ก วัดส่ำาคัญข้องเม่องลำาปาง ท่่�ถูกแบ่งออกเป็น 2 วัด ค่อ  
วัดปงส่น้กเห่น่อและวัดปงส่น้กใต้้ เพื่ราะในอด่ต้ม่พื่ระส่งฆั์และส่ามเณร
จึำานวนมากเกินกว่าจึะอาศัยอยูร่ว่มกันภายในวัดเด่ยว จึึงส่รา้งวัดข้ึ�นมาเพื่ิ�ม 
แต่้ยงัอยูใ่นเข้ต้ใบพื่ทั่ธส่ม่าเด่ยวกัน

วัดแห่่งน่�เป็นธรรมส่ถานห่นึ�งเด่ยวข้องไท่ยท่่�ได้รบัรางวัล ‘Award of 
Merit’ ด้านการอน้รักษ์มรดกท่างด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเช่่ย
แปซิฟื้ิคจึาก UNESCO ในป๊ 2008 เน่�องจึากเป็นแห่ล่งรวบรวมส่ิ�ง
ส่ำาคัญท่่�ม่ค้ณค่าท่างด้านศิลปวัฒนธรรมและส่ถาป้ต้ยกรรมท่าง 
พื่้ท่ธศาส่นาเอาไว้มากมาย ได้แก่ วิห่ารพื่ระเจ้ึาพื่ันองค์ เส่าห่ลักเม่อง 
ห่ลักแรกแห่่งเม่องลำาปาง

โซนริมิเเม่นำ�าวีงั

สาย 7  รอบเวัยง, รอบเม่อง
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วิหิารพระเจ้าพนัองค์์
วิห่ารไม้ท่รงจึต้้รม้ข้ห่ลังเด่ยวท่่�ยังห่ลงเห่ล่ออยู่ในเม่องไท่ย ซึ�งม่อาย้
กว่า 120 ป ๊ลักษณะวิห่ารเปน็โถงท่่�มพ่ื่ระพื่ท้่ธรูป 4 ทิ่ศ ต้กแต่้งด้วยศิลปะ 
ท่่�ผัส่มผัส่านระห่ว่างล้านนาพื่่�นเม่อง พื่ม่า จ่ึน และรตั้นโกส่ินท่ร ์ อ่กทั่�ง 
ยงัมพ่ื่ระพื่มิพื่อ์งค์เล็กจึำานวนมากถึง 1,080 องค์ประดับอยูล้่อมรอบวิห่าร
ด้านนอกจึนกลายเป็นท่่�มาข้องช่่�อวิห่ารแห่ง่น่�

โซนริมิเเม่นำ�าวีงั
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Google Map

4

สะพ�นแขวน 
(สะพ�นสม้)

สาย 6  รอบเวัยง, รอบเม่อง
สาย 7  รอบเวัยง, รอบเม่อง
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ส่ะพื่านส่้มลำาปาง เป็นส่ะพื่านแข้วนท่่�ส่ำาคัญข้องคนในช่้มช่น ใช่ส้่ำาห่รบั
เดินข้้ามแม่นำาวังจึากฝ่้� งต้ะวันออกไปฝ่้� งต้ะวันต้ก ส่ะพื่านน่�ตั้�งอยู่บรเิวณ
ท่่านำาบ้านส่ิงห่์ช่ยั ซึ�งอยู่ไม่ไกลจึากแยกห่อนาฬิิกานัก โดยม่จ้ึดเด่นอยู่
ท่่�ส่่ส่้มส่ดใส่ข้องตั้วส่ะพื่าน และยังเปน็จ้ึดท่่�ส่ามารถมองเห่น็ความคดโค้ง 
ข้องแม่นำาวัง ผัูค้นจึึงนิยมไปช่มบรรยากาศยามคำาค่นและช่มการแส่ดงพื่ล้
ในช่ว่งเท่ศกาลกันท่่�บรเิวณน่�

โซนริมิเเม่นำ�าวีงั



Google Map

5

เปิดวันเสาร้ ์- วันอาทิี่ตย์์
เข้าชมฟร้ี

ก�ดกองต้�
กาดกองต้้า มอ่่กช่่�อเรย่กว่า ต้ลาดต้รอกท่่านำา ห่รอ่ท่่�ช่าวบา้น 
เรย่กติ้ดปากกันว่า ต้ลาดจ่ึน และเคยเปน็ต้ลาดท่่�มค่วาม
เจึรญิร้ง่เรอ่งมากในส่มัยรชั่กาลท่่� 5 อาคารบ้านเรอ่น 
ในต้ลาดมรู่ปแบบส่ถาปต้้ยกรรมผัส่มผัส่านระห่ว่างยโ้รป 
จ่ึน และพื่มา่ ซึ�งยงัคงห่ลงเห่ล่อให่ช้่มอยูม่าจึนถึงปจ้ึจ้ึบนั
นบัว่าเปน็ถนนคนเดินส่ายวัฒนธรรมอ่กแห่ง่ห่นึ�งเลยก็ว่าได้

17.00 - 22.00

สาย 6  รอบเวัยง, รอบเม่อง

สาย 7  รอบเวัยง, รอบเม่อง
สาย 2391 ล ำาปาง - เม่องปานื (สายเก่า)

สาย 1207 ล ำาปาง - แจ้ห่ม่

สาย 1207  ล ำาปาง - วังเหนือ
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ปจ้ึจ้ึบันยงัคงเปน็ต้ลาดส่นิค้าพ่ื่�นเมอ่ง อาห่ารพื่่�นบ้าน 
ข้องท่่�ระลึก และม่การแส่ดงวัฒนธรรมท้่องถิ�นท่่�ลาน
กิจึกรรมให่ช้่ม ห่ากมาถึงกาดกองต้้าแล้ว แนะนำาให่เ้ริ�ม
เดินตั้�งแต่้ห่ัวถนนห่รอ่บรเิวณเช่งิส่ะพื่านรษัฎาภิเศก 
เพื่่�อจึะได้ช่มบรรยากาศต้ลอดทั่�งส่ะพื่าน ส่ต้รต่้อารต์้
ท่่�บอกเล่าเร่�องราวข้องจัึงห่วัด และวิถ่ช่วิ่ต้ข้องคนเมอ่ง
ลำาปางท่่�กาดแห่ง่น่�

โซนริมิเเม่นำ�าวีงั



Google Map

6

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

ตล�ดเซร�มกิ
หน้�จวนผู้ว�่ฯ

แห่ล่งรวบรวมผัลิต้ภัณฑ์์เซรามิกข้องด่เม่องลำาปาง
ท่่� ผัลิต้จึากแร่ดินข้าวค้ณภาพื่สู่งในราคาย่อมเยา 
ส่่งต้รงจึากโรงงาน ม่ให่้เล่อกห่ลากห่ลาย ไม่ว่าจึะ
เป็นจึานช่าม แก้ว แจึกัน ต้้๊กต้า และผัลิต้ภัณฑ์์อ่� นๆ 
ท่่�ตั้�งเรย่งรายอยู่ทั่�งต้ลาด โดยท่่�น่�ยังเป็นเห่ม่อนแห่ล่ง
นัดพื่บผัู้ผัลิต้ตั้วจึรงิช่าวลำาปาง ท่่�ค้ณส่ามารถมาส่ั�งท่ำา 
งานเซรามกิต้ามความต้้องการข้องตั้วเองได้อ่กด้วย

08.00 - 18.00

สาย 7  รอบเวัยง, รอบเม่อง
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Ceramic
Market

โซนริมิเเม่นำ�าวีงั



Google Map

7

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

ข�้วแต๋นนำ้�แตงโม
แมบ่วัจันทร์

08.00 - 18.00

สาย 5  รอบเวัยง, รอบเม่อง
สาย 6  รอบเวัยง, รอบเม่อง

สาย 7  รอบเวัยง, รอบเม่อง
สาย 2390 ล ำาปาง - แม่เม่าะ
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ข้้าวแต๋้นนำาแต้งโม ส่ตู้รเด็ด ทั่�งห่วาน ห่อม ฟูื้ กรอบ 
ไม่เห่ม่อนข้้าวแต๋้นสู่ต้รไห่นๆ โดยใช่น้ำาแต้งโมแท้่ๆ 
เพ่ื่�อเติ้มความห่วานจึากธรรมช่าติ้ให่กั้บข้้าวแต๋้น โดย
ม่ความพิื่เศษด้วยรส่ช่าติ้ท่่�แปลกให่ม่ไม่เห่ม่อนใคร 
เช่น่ ส่าห่รา่ยส่ไปซ่� ห่รอ่ห่มหู่ยอง โดยรส่ช่าติ้ท่่�ฮั่อต้ฮั่ติ้ 
ท่่�ส่้ดก็ค่อ รส่ธัญพื่่ช่ ซึ�งอร่อยได้แบบแคลอร่�ต้ำา 
และด่ต่้อส่้ข้ภาพื่นั�นเอง

โซนริมิเเม่นำ�าวีงั
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ย่านส่ถาน่รถไฟื้นครลำาปางม่ความเก่าแก่กว่า 
100 ป ๊ตั้�งแต่้ส่มยัรชั่กาลท่่� 6 ท่่�ยงัคงมเ่ส่ย่งรถไฟื้ 
เท่่ยบช่านช่าลาให่้ได้ยินอยู่มาจึนถึงป้จึจ้ึบัน 
จึากความคึกคักข้องผู้ัคนและนักท่่องเท่่�ยว 
ท่่� เดินท่างมาเย่อนลำาปางด้วยรถไฟื้ ถึงแม้
การเดินท่างด้วยรถไฟื้จึะเริ�มลดความนิยมลง 
ในป้จึจ้ึบัน ท่่�น่�ยังเป็นท่่� ตั้�งข้องกาดเก๊าจึาว 
ต้ลาดข้ายอาห่ารส่ด อาห่ารแห่้ง และอาห่าร
พื่่� นเม่องข้องช่าวลำาปางท่่�คึกคักไปด้วยผัู้คน 
ในพื่่�นท่่�และนักท่่องเท่่�ยวท่่�เข้้ามาจัึบจ่ึายใช่ส้่อย
ต้ลอดทั่�งวัน

ยา่นชุุมูชุนกาดเก๊าจาวิ

รา้นเล่าฮัั่�วิก่�

สถานน่ค์รลำาปาง

ข้นมูเปี� ยะกหุลาบข้าวิ รา้นพฒันาเบเกอร่�
1
2

3
4

102 LAMPANG

โซนสถ�นี
รถไฟลำ�ป�ง
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เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

ย�่นชุมชน
ก�ดเก๊�จ�ว

1

Google Map

04.00 - 11.00

กาดเก๊าจึาว ต้ลาดเช่า้ข้องช่าวลำาปางซึ�งข้ายทั่�งข้องส่ด ข้องแห่ง้ รวมถึง
อาห่ารพ่ื่�นเม่องรส่ช่าติ้ท้่องถิ�น แห่ล่งรวมส่ินค้าข้นาดให่ญ่ท่่�ส่ำาคัญแห่่ง
ห่นึ�งในลำาปาง และยังเป็นย่านเก่าแก่ท่่�เต็้มไปด้วยบ้านเรอ่นไม้อาย้กว่า
รอ้ยป ๊โดยเฉพื่าะบรเิวณถนนเล่ยบท่างรถไฟื้ก่อนถึงตั้วต้ลาด จึะพื่บบา้น
ไมเ้ก่าท่่�ส่วยงามคลาส่ส่กิตั้�งเรย่งรายอยูห่่ลายห่ลังด้วยกัน

สาย 5  รอบเวัยง, รอบเม่อง
สาย 6  รอบเวัยง, รอบเม่อง

สาย 7  รอบเวัยง, รอบเม่อง

โซนสถานีริถไฟลำาปาง
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บรรยากาศท่่�ต้ลาดแห่ง่น่�มักจึะคึกคักไปด้วยนักท่่องเท่่�ยวและคนในพื่่�นท่่� 
ท่่�มาจัึบจ่ึายใช่ส้่อย โดยม่การตั้�งรา้นแบบเรย่บง่าย บ้างก็ปูเส่่�อกับพื่่�น 
บ้างก็ตั้�งโต๊้ะข้าย ช่าวบ้านยิ�มแย้มแจ่ึมใส่ ให่้บรรยากาศเป็นกันเอง 
แต้กต่้างจึากการซ่�อข้องต้ามศูนย์การค้าในป้จึจ้ึบัน คงบรรยากาศแบบ 
วิถ่ช่ม้ช่นเอาไว้ได้เปน็อยา่งด่

โซนสถานีริถไฟลำาปาง



Google Map

2

เปิดทีุ่กวัน

ร�้นเล่�ฮ่ัวก่ี

07.00 - 20.00

สาย 5  รอบเวัยง, รอบเม่อง
สาย 6  รอบเวัยง, รอบเม่อง

สาย 7  รอบเวัยง, รอบเม่อง
สถานืรถไฟ

 นืครล ำาปาง
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รา้นเล่าฮั่ั�วก่� รา้นข้ายข้องฝ่ากเจ้ึาดั�งเดิมประจึำาจัึงห่วัดลำาปางท่่�เปิดมา
ยาวนานตั้�งแต่้ พื่.ศ. 2475 เดิมท่่ข้ายเพื่ย่งกน้เช่ย่งและห่มหู่ยอง แต่้เพื่ราะ
ได้รบัความนิยมอย่างยิ�ง จึึงม่การต่้อยอดผัลิต้ภัณฑ์์ให่ห้่ลากห่ลายยิ�งข้ึ�น 
ไม่ว่าจึะเป็น ก้นเช่ย่งปลาและก้นเช่ย่งห่มู ท่่�ลูกค้าส่ามารถเล่อกสู่ต้รมัน
นอ้ย มันปานกลางห่รอ่มนัมาก ได้ต้ามความต้้องการ อ่กทั่�งยงัมส่่นิค้าอ่�นๆ
ให่เ้ล่อกซ่�ออ่กมากมาย เช่น่ ห่มแูผัน่กรอบ ห่มสู่วรรค์ ข้า้วแต๋้น แคบห่ม ู 
นำาพื่รกิห่น้ม่ พื่รกิแกงปร้งส่ำาเรจ็ึ ห่มฝู่อย ห่มทู่บ้  ฯลฯ

รา้นเล่าฮั่ั�วก่�ตั้�งอยูไ่ม่ไกลจึากส่ถานร่ถไฟื้นครลำาปาง ห่า่งเพื่ย่ง 300 เมต้ร
เท่่านั�น ท่ำาให่ผ้ัูท่้่�เดินท่างมาจึากจัึงห่วัดอ่�นด้วยรถไฟื้ ก็ส่ามารถเดินท่างมา
เล่อกซ่�อข้องฝ่ากท่่�น่�ได้ด้วยเช่น่กัน

โซนสถานีริถไฟลำาปาง
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สถ�นีนครลำ�ป�ง
3

Google Map

ส่ถาน่นครลำาปาง ส่ถาน่รถไฟื้ซึ�งเป็นดั�งส่ัญลักษณ์ข้องเม่องลำาปาง 
เปิดใช่ง้านครั�งแรกในส่มัยรชั่กาลท่่� 6 เม่�อวันท่่� 1 เมษายน พื่.ศ. 2459  
ต้รงกับวันข้ึ�นปใ๊ห่มไ่ท่ย นบัเปน็การเปดิศักราช่ให่มท่่่�ส่ง่ผัลต่้อการพื่ฒันา
ท่างเศรษฐกิจึและการคมนาคมข้องลำาปางเปน็อย่างยิ�ง

สาย 5  รอบเวัยง, รอบเม่อง
สาย 6  รอบเวัยง, รอบเม่อง

สาย 7  รอบเวัยง, รอบเม่อง

โซนสถานีริถไฟลำาปาง
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อาคารส่ถาน่เป็นอาคารส่องช่ั�นท่่�ม่การผัส่มผัส่านระห่ว่างศิลปะล้านนา
และยโ้รปเข้้าด้วยกันอยา่งประณต่้และเต็้มไปด้วยรายละเอ่ยด  โดยวิศวกร 
ช่าวเยอรมัน จึนกลายเป็นส่ถาน่รถไฟื้ท่่�ม่ความส่วยงาม แข้็งแรงคงท่น 
เป็นมรดกท่างส่ถาป้ต้ยกรรมท่่�ส่มบูรณ์ท่่�ส่้ดแห่่งห่นึ�งในประเท่ศไท่ย

ป้จึจ้ึบัน ม่การจัึดแส่ดงรถจัึกรไอนำาส่มัยส่งครามโลก ครั�งท่่� 2 บรเิวณ
ห่น้าส่ถาน่และยังม่การส่รา้งโมเดลข้นาดเล็ก จึำาลองเม่องลำาปางเอาไว้ 
บนช่านช่าลาอ่กด้วย



Google Map

4

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

ขนมเป๊ียะ
กหุล�บข�ว
ร�้นพฒัน�เบเกอรี่

06.00 - 17.00

สาย 5  รอบเวัยง, รอบเม่อง
สาย 6  รอบเวัยง, รอบเม่อง

สาย 7  รอบเวัยง, รอบเม่อง
สาย 2462 ล ำาปาง - เกาะคา
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ข้นมเป๊� ยะกห้่ลาบข้องด่เมอ่งรถมา้จึากรา้นพัื่ฒนาเบเกอร่�ช่่�อ ‘กห้่ลาบข้าว’  
มาจึากความพิื่เศษข้องแป้งบางๆ เรย่งซอ้นกันเป็นช่ั�นๆ คล้ายกล่บกห้่ลาบ 
ซึ�งไมถ่กูเติ้มแต่้งด้วยส่ผ่ัส่มอาห่ารใดๆ จึึงเปน็ส่ข่้าวนวลส่ะอาดต้า รส่ช่าติ้
ห่วานมนัห่อมละมน้ มใ่ห่เ้ล่อกห่ลากห่ลายไส่้

รา้นพื่ัฒนาเบเกอร่� ตั้�งอยู่บนถนนฉัต้รไช่ย ในตั้วเม่องลำาปาง ไม่ใกล้ 
ไม่ไกลจึากส่ถาน่รถไฟื้นครลำาปาง ส่ามารถซ่�อไปเป็นข้นมกินเล่นก็ได้ 
ข้องฝ่ากก็ด่ รบัรองว่าไมผิ่ัดห่วังแน่นอน

โซนสถานีริถไฟลำาปาง
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เปิดทีุ่กวัน

ค่าเข้าชม เย์าวชนอายุ์ 13-18 ปี
ค่าเข้าชม นักเร้ยี์น/นักศึึกษา
ค่าเข้าชม ผ้้ใหญ่่
ค่าเข้าชม เด็กต่างชาติ
ค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ
ผ้้ส้งอายุ์ 60 ปี / เด็กตำ�ากว่า 13 ปี /
นักบวชทีุ่กศึาสนา / ผ้้พิิการ้ เข้าชมฟร้ี

09.00 - 17.00

30.-

30.-

60.-

60.-

100.-

พพิธิภัณฑ์
เซร�มคิธนบดี

1

ย่านข้นส่่งท่างอากาศจัึงห่วัดลำาปาง ท่่�เป็นท่่�ตั้�งข้องพิื่พื่ิธภัณฑ์์เซรามิค
ธนบด่ โรงงานผัลิต้เซรามิกช่่�อดังเจ้ึาแรกข้องจัึงห่วัดลำาปางท่่�ม่การนำา
แรดิ่นข้าวมาผัลิต้เปน็เคร่�องป้� นเซรามิกจึนเกิดเปน็เอกลักษณแ์ละช่่�อเส่ย่ง
ให่กั้บจัึงห่วัดลำาปางเป็นอยา่งยิ�ง โดยท่างโรงงานยังมก่ารเปดิพื่พิื่ธิภัณฑ์์
ให่้นักท่่องเท่่�ยวเข้้ามาศึกษาเรย่นรูก้ระบวนการผัลิต้เซรามิกท่้กข้ั�นต้อน
อย่างใกล้ช่ดิ โดยท่่�น่�ค้ณจึะได้ท่ราบถึงท่่�มาข้องช่ามต้ราไก่ธนบด่ช่่�อดัง 
ท่่�ถกูคิดค้นและออกแบบข้ึ�นโดยโรงงานแห่ง่น่�อ่กด้วย

120 LAMPANG

โซนท่�อ�ก�ศย�น
ลำ�ป�ง

Google Map

พพิธิีภัิณฑ์์เซรามูคิ์ธีนบด่

ชุามูตราไก่ ธีนบด่
1

สาย 1203 ล ำาปาง - แม่ทะ
สาย 6  รอบเวัยง, รอบเม่อง

สาย 2390 ล ำาปาง - แม่เม่าะ
สาย 1205  ล ำาปาง - งาวั
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สถีานที้�ตั�งขึ้องเตามิงักรโบราณ
หรอืเตาเผาเซรามิกิที้�เก่าแก่ที้�สด่
ในลูำาปาง

จ่ดกำาเนดิขึ้อง ‘ช้ามิตราไก่’ 
เครื�องเซรามิกิลูำาปางที้�มิชี้ื�อเสยีง
โด่งดังไปทั้�วโลูก

*

*
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แห่ล่งกำาเนิดข้อง ‘ช่ามต้ราไก่’ ท่่�ส่ามารถมาช่มกระบวนการผัลิต้ท่ก้ข้ั�นต้อน 
ได้ท่่� ‘พื่พิื่ธิภัณฑ์์เซรามคิธนบด่’ ซึ�งต่้อยอดมาจึาก โรงงานธนบด่ ผัูผ้ัลิต้ 
ถ้วยช่ามต้ราไก่ระดับต้ำานาน ซึ�งเปน็ส่ถานท่่�ตั้�งข้องเต้ามงักรโบราณ ห่รอ่
เต้าเผัาเซรามกิท่่�เก่าแก่ท่่�ส่ด้ในลำาปาง

พื่พิิื่ธภัณฑ์์แห่ง่น่�ก่อตั้�งขึ้�นโดย นายพื่นาส่นิ ธนบด่ส่กล้ ท่ายาท่ร้น่ท่่� 2 ข้อง
นายอ่� (ซมิห่ยู) แซฉิ่น ด้วยความต้้องการอยากเก็บรกัษาเก่ยรติ้ประวัติ้
ข้องต้ระกูลธนบด่ส่ก้ล ผัู้ค้นพื่บแร่ดินข้าวและก่อตั้�งโรงงานเซรามิก 
แห่ง่แรกข้องลำาปางข้ึ�นจึนท่ำาให่เ้ซรามิกกลายเป็นส่นิค้าข้ึ�นช่่�อข้องลำาปาง
เอาไว้ให่ผู้้ัท่่�ส่นใจึได้เข้้ามาศึกษา

โซนท่่าอากาศยานลำาปาง
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ต้้�วเข้้าชมสถานทีี่�สามารถใช้เป็น
สว่นลดิในการซุ้่�อสนิค้์า เค์ร่�องด่ิ�ม 
และข้องฝากในพพิธิภ้ณฑ์์ได้ิด้ิวย

ชมเที่ค์นคิ์การวาดิลวดิลาย 
บนชามไก่แบบด้ิ�งเดิิม

ชมบรรยากาศัโรงงานผ่ลิต้ 
ถ้วยข้นมเเละถ้วยต้ะไล

เวริก์ชอ็ปวาดิลวดิลาย 
บนถ้วยเซุ้รามกิ ด้ิวยต้นเอง

กิจกรรม

127

Tips

ภายในพิื่พื่ิธภัณฑ์์จึำาลองส่ถานท่่�และข้้าวข้องเคร่�องใช่ข้้องช่าวลำาปาง 
ในอด่ต้พื่รอ้มบอกเล่าเร่�องราววิวัฒนาการข้องการท่ำาเซรามิกในแต่้ละ 
ยค้ส่มัยโดยม่ไฮั่ไลท์่ท่่�พื่ลาดไม่ได้เลยค่อการส่าธิต้การผัลิต้ช่ามต้ราไก่
แบบโบราณ และกระบวนการผัลิต้เซรามิกส่มัยให่ม่ท่่�ส่ามารถเข้้าช่ม 
ได้อยา่งใกล้ช่ดิ

โซนท่่าอากาศยานลำาปาง



Google Map

เปิดทีุ่กวัน

ช�มตร�ไก่ธนบดี

08.00 - 17.00

สาย 2390 ล ำาปาง - แม่เม่าะ
สาย 1203 ล ำาปาง - แม่ทะ

สาย 1205  ล ำาปาง - งาวั
สาย 6  รอบเวัยง, รอบเม่อง
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แบรนด์ผัลิต้ภัณฑ์์เซรามิกช่่�อดังท่่�เป็นต้้นกำาเนิดข้องช่ามต้ราไก่เม่อง
ลำาปางอยา่ง ‘ช่ามต้ราไก่แห่ง่ธนบด่’ ห่นึ�งในความภาคภมูใิจึข้องช่าวลำาปาง
ท่่�โด่งดังไปทั่�วโลก ซึ�งยงัคงลวดลายท่่�เปน็เอกลักษณเ์ฉพื่าะตั้วเอาไว้อย่าง
ครบถ้วนพื่รอ้มทั่�งต่้อยอดออกมาเป็นด่ไซน์ให่ม่ๆ ท่่�รว่มส่มัยมากยิ�งข้ึ�น 
ค้ณภาพื่คับช่ามแบบน่�จึะซ่�อไปเป็นข้องใช่ ้ ข้องฝ่าก ห่รอ่ประดับต้กแต่้ง
บา้นก็ค้้มค่าแน่นอน

โซนท่่าอากาศยานลำาปาง
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พื่่�นท่่�ผัลิต้ไฟื้ฟื้า้จึากแห่ล่งแรห่่นิลิกไนต์้ท่่�ให่ญท่่่�ส่ด้ในเอเช่ย่ต้ะวันออกเฉ่ยงใต้้ 
ซึ�งไม่ได้มด่่แค่การผัลิต้ไฟื้ฟื้า้ แต่้ยงัมช่่ม้ช่นบา้นเมาะห่ลวง ซึ�งเต็้มไปด้วย
ทั่�งส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวภายในตั้วเมอ่ง ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ และ
แห่ล่งศิลปะวัฒนธรรมข้องช่าวไท่ให่ญ่ท่่�เป็นเอกลักษณ์ โดยเปิดให่้นัก
ท่่องเท่่�ยวได้เข้า้มาท่ำากิจึกรรมเพื่่�อส่มัผัสั่วิถ่ช่วิ่ต้ข้องช่าวเมาะห่ลวงจัึงห่วัด
ลำาปางได้อ่กด้วย

132 LAMPANG

โซนแมเ่ม�ะ

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

ชุมชน
บ�้นเม�ะหลวง

1

Google Map

สาย 2391  ล ำาปาง - เม่องปานื (สายเก่า)

ชุุมูชุนบา้นเมูาะหลวิง1 08.00 - 17.00

ค์วรนด้ิหมายล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 3 วน้
หากต้้องการเข้า้พก้โฮมสเต้ย์
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บ้านเมาะห่ลวง เป็นช่้มช่นท่่�โดดเด่นด้านวัฒนธรรมไท่ให่ญ่ ทั่�งในด้าน 
การแต่้งกายและประเพื่ณ่ นอกจึากน่�ยังม่แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้
มากมาย เช่น่ ถำาเท่พื่ส่ถิต้ ถำาดอยง ูภเูข้าไฟื้จึำาปา่แดด พื่รอ้มทั่�งส่ถานท่่�
ท่่องเท่่�ยวด้านศาส่นาและวัฒนธรรม เช่น่ ศาลห่ลักเม่อง วัดเมาะห่ลวง 
วัดรตั้นคูห่า (ถำาผัากล้วย) พื่รอ้มบ้านพื่ักโฮั่มส่เต้ย์ท่่�นักท่่องเท่่�ยวจึะได้
รบัการต้้อนรบัอย่างอบอ้่นจึากช่าวบ้าน จึึงท่ำาให่้ท่่�น่�เป็นห่นึ�งในช่้มช่น 
ท่่องเท่่�ยวต้้นแบบท่่�ส่ำาคัญข้องจัึงห่วัดลำาปาง
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การประดิษฐ์์ต่งพญายอ แลูะโคมิตีนช้้าง 
สำาหรบัใช้ใ้นงานมิงคลู

*

* การจำาหน่าย สินค้า อาหาร สิ�งท้อ เเลูะ 
งานฝี่มิอืจากคนในช่้มิช้น

* ช้มิการแสดงจากช่้มิช้นแลูะเลืูอกซื�อขึ้องดี
แมิเ่มิาะที้�กาดหมิั�วขึ้องช่้มิช้มิ

* นั�งรถีรางท่้องเที้�ยวช้มิวถีิีช้วีติในช่้มิช้น

* ไหวพ้ระพ่ท้ธีรูป 3 องค์ ซึ�งเช้ื�อวา่สรา้งโดย
ช้าวไท้ใหญที่้�หอศิลูปวฒันธีรรมิแมิเ่มิาะ แลูะ
ช้มิววิแบบ 360 องศา ที้�วดัรตันคหูา

กิจกรรม

โซนเเม่เมาะ
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พ่ื่�นท่่� ม่ความอ้ดมส่มบูรณ์ข้องดินเห่น่ยวและดินโป่งท่่� เห่มาะส่ำาห่รับ 
การข้ึ�นรูปผัลิต้ภัณฑ์์เคร่�องป้� นดินเผัาเป็นท่่�ส่้ด ท่่�น่�จึึงเป็นท่่�ตั้�งข้องช่ม้ช่น
บา้นม่อนเข้าแก้ว ต้ำาบลพื่ชิ่ยั จัึงห่วัดลำาปาง ช่ม้ช่นท่่�มก่ารประกอบอาช่พ่ื่
ป้� นห่ม้อดินเห่น่ยวมากว่า 200 ป๊ ด้วยความช่ำานาญในการป้� นท่่�ส่่งต่้อ 
จึากร้่นสู่่ร้ ่นท่ำาให่้ผัลิต้ภัณฑ์์จึากดินเห่น่ยวท่่�น่�ม่เอกลักษณ์เฉพื่าะตั้ว 
ไมเ่ห่มอ่นใคร โดยนอกจึากเปดิข้ายแล้วยงัต้้อนรบันกัท่่องเท่่�ยวให่ไ้ด้เข้า้มา 
ส่มัผัสั่กับวิถ่ช่วิ่ต้ข้องช่ม้ช่นอ่กด้วย

140 LAMPANG

โซนพชิยั

ชุมชนบ�้นมอ่น
เข�แก้ว

1

Google Map

สาย 1205  ล ำาปาง - งาวั
สาย 1203  ล ำาปาง - แม่ทะ

สาย 146  ล ำาปาง - แม่ใจ้

ชุุมูชุนบา้นมูอ่นเข้าแก้วิ1
เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

08.00 - 17.00

ค์วรนด้ิหมายล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2-3 วน้  
หากสนใจำกิจำกรรมการป้� นหมอ้ดิินแบบโบราณ
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บ้านม่อนเข้าแก้ว ช่้มช่นท่่องเท่่�ยวเช่งิศิลปะและวัฒนธรรม ท่่�ตั้�งอยู่ท่่� 
ต้ำาบลพิื่ช่ัย อำาเภอเม่อง จัึงห่วัดลำาปาง ท่่�น่� เป็นแห่ล่งเร่ยนรู้ด้าน 
การป้� นห่มอ้ดินเผัาซึ�งเปน็ภมูปิญ้ญาและอาช่พ่ื่ห่ลักข้องคนในช่ม้ช่น โดย
มก่ารส่าธติ้การป้� นห่มอ้ให่ช้่ม รวมถึงฝ่กึส่อนการป้� นห่มอ้ดินให่กั้บบค้คล
ภายนอกท่่�ส่นใจึอ่กด้วย

โซนพิิชัยั
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โดยนกัท่่องเท่่�ยวห่รอ่ผัูท่้่�ส่นใจึศึกษาการป้� นห่มอ้ดินเผัา ส่ามารถเข้า้มาพื่กั
อาศัยพื่รอ้มเรย่นรูวิ้ถ่ช่ม้ช่นได้ท่่�โฮั่มส่เต้ย์บา้นม่อนเข้าแก้ว  นอกจึากน่�บรเิวณ
วัดเข้ามอ่นแก้ว ยงัมจ้่ึดช่มวิวท่่�ส่ามารถช่มบรรยากาศข้องห่มูบ่า้นเข้ามอ่นแก้ว 
ท่่�รายล้อมไปด้วยท่้ง่นาจึากมม้ส่งูได้อ่กด้วย

โซนพิิชัยั
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พื่่�นท่่�ท่่�มส่่ภาพื่ภมูปิระเท่ศเป็นภเูข้าส่ลับซบัซอ้น
และป่าไม้อ้ดมส่มบูรณ์ เป็นท่่�ตั้�งข้องท่่�ท่ำาการ
อ้ท่ยานแห่่งช่าติ้แจ้ึซ้อนซึ�งม่ความโดดเด่น 
ท่างธรรมช่าติ้อย่างยิ�ง เพื่ราะเป็นแห่ล่งนำาพื่้
รอ้นข้นาดให่ญ่แห่ง่ห่นึ�งในภาคเห่นอ่ นอกจึากน่� 
ยั ง เป็น ต้้นกำา เนิดแม่นำาลำาธารห่ลายส่าย  
รวมไปถึงพื่ช่่พื่รรณและส่ตั้ว์ปา่ห่ายากนานาช่นดิ 
ท่่�น่� จึึงเป็นอ่กห่นึ�งส่ถานท่่�ยอดนิยมในการท่ำา
กิจึกรรมท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้อ่กแห่่งห่นึ�ง
ข้องประเท่ศไท่ย 

อุที่ยานแหง่ชุาติแจ้ซอ้น1

148 LAMPANG

โซนเเจ้ซอ้น



เปิดทีุ่กวัน ชาวต่างชาติ

เด็ก ผ้้ใหญ่่ค่าเข้าชม
ชาวไที่ย์

อุทย�นเเห่งช�ติ
เเจ้ซอ้น

08.00 - 17.00

20.-

100.-

40.-

200.-

สาย 2391 ล ำาปาง-เม่องปานื (สายใหม่)

Google Map

1
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อ้ท่ยานแห่่งช่าติ้แจ้ึซ้อน เป็นอ้ท่ยานข้นาดให่ญ่ ซึ�งม่พื่่�นท่่�ครอบคล้ม 
ถึง 4 อำาเภอ ในจัึงห่วัดลำาปาง และยังเป็นแห่ล่งกำาเนิดข้องแม่นำาลำาธาร 
และท่่�อยูอ่าศัยข้องส่ตั้ว์ปา่นานาช่นิด โดยถ่อเป็นแห่ล่งนำาพื่ร้อ้นข้นาดให่ญ่ 
ท่่�ส่้ดแห่่งห่นึ�งในภาคเห่น่อ เห่มาะแก่การมานั�งต้้มไข่้นำาแร ่ แช่น่ำารอ้น 
ในช่ว่งฤดหู่นาวเปน็อยา่งยิ�ง

โซนเเจ้ซ้อ้น
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โดยนอกจึากตั้วบอ่นำารอ้นแล้วรอบบรเิวณยังมน่ำาต้กท่่�ส่วยงามถึง 3 แห่ง่ 
ได้แก่ นำาต้กแจ้ึซอ้น นำาต้กแมม่อญ นำาต้กแมข่้น้ และยงัมศึ่กษาธรรมช่าติ้
ในเส่้นท่างแอ่งนำาร้อนและถำาผัางามท่่� เปิดให่้บริการนักท่่องเท่่�ยว 
อยู่ต้ลอดทั่�งป๊ โดยนักท่่องเท่่�ยวจึะกางเต็้นท์่พื่ักแรมภายในอท้่ยาน ห่รอ่ 
ใช่บ้รกิารท่่�พื่กัข้องอท้่ยานก็ได้เช่น่กัน

โซนเเจ้ซ้อ้น



นำ�าต้กแมม่อญและนำ�าต้กแมขุ่้น
เป็นนำ�าต้กทีี่�มีนำ�าไหลแรง ไม่เหมาะแก่
การลงไปเล่นนำ�า ค์วรติ้ดิต่้อเจำ้าหน้าทีี่� 
อุที่ยานฯ ใหช้ว่ยนำาที่าง

LAMPANG

Tips

158 โซนเเจ้ซ้อ้น 159



ของขวญัลำ�ป�ง
LAMPANG

รา้นปา้แอ๊ดข้ายข้องฝ่าก
ในต้ลาดห่ลักเมอ่ง
ต้.ห่วัเว่ยง อ.เมอ่งลำาปาง

ข้้าวแต๋๋นนำ�าแต๋งโม
แม่บััวจัันทร์์

ต้.ห่วัเว่ยง
อ.เมอ่งลำาปาง

เซร์ามิก
หน้าจัวนผู้้้ว่าฯ

รา้นพื่ฒันาเบเกอร่�
ต้.ส่บต้้๋ย
อ.เม่อง

ข้นมเปี๊๊� ยะกุหลาบั

ต้.กล้วยแพื่ะ 
อ.เมอ่งลำาปาง

ชามต๋ร์าไก่
ธนบัดีี

ต้.เมาะห่ลวง
อ.แมเ่มาะ 

นำ�าพร์กิกร์อบั
สมุนไพร์

1 2 3 4 5

3

4

1

2

5
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1day

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 4 ว่น 3 คืืน

4 DAYS 3 NIGHTS !

ขุ้นต๋าล

นั�งรถิสองแถิวสาย 6 ไปยัง โลำตัสสนามืบินลำำาปาง
ราคาประมาณ 20-50 บาท

และเดิินเท้้าไปยังัพิพิิธิภััณฑ์์เซรามิคิธนบดีิ
ระยะทางประมาณ 750 เมตร  
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 10 นาที

พิพิธภััณฑ์์เซรามิืคธนบด่ี แห่ล่งกำาเนิดข้อง ‘ช่ามต้ราไก่’ 
ส่ัญลักษณ์ประจึำาเม่องลำาปางท่่�โด่งดังไปทั่�วประเท่ศ ซึ�ง
เปิดให่้ผัู้ท่่�ส่นใจึเข้้ามาช่มกระบวนการผัลิต้ในท่้กข้ั�นต้อน
พื่รอ้มทั่�งเรย่นรูค้วามเป็นมาข้องโรงงานเซรามิคธนบด่ 
ผู้ัค้นพื่บแรดิ่นข้าวและก่อตั้�งโรงงานเซรามิกเป็นแห่่งแรก
ข้องลำาปาง นอกจึากน่�ยังม่กิจึกรรมให่้เล่อกท่ำามากมาย 
เช่น่ การท่ดลองวาดลวดลายบนเซรามกิด้วยฝ่ม๊อ่ต้นเอง

เดิินเท้้าต่่อมิายังัป้ายัโลตั่สสนามิบนิลำาปาง
ระยะทางประมาณ 750 เมตร 
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 10 นาที

นั�งรถสองแถวสายั 6 รอบเมิอืง 
ไปยังั ปา้ยัวงเวยีัน หรอืสถานีรถไฟนครลำาปาง
ราคาประมาณ 20 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 10 นาที

นั�งรถไฟจากสถานีนครลำาปาง ไปยังั สถานีขุนุต่าล
ราคาประมาณ 9-80 บาท 
(ต้�งแต่ช้้�น 3 พ้ัดิลมถ้งช้้�น 1 ปรบ้อากาศ)
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 1 ช้้�วโมง

6

6

บ่่าย

เย็น

เช้้า เท่่�ยวช่ม อุโมืงค์รถิไฟขุุนตาลำ อ้โมงค์รถไฟื้ท่่�ยาวท่่�ส่้ด 
ในประเท่ศไท่ยด้วยความยาว 1,352 เมต้ร ท่อดยาว
ตั้�งแต่้จัึงห่วัดลำาปางไปจึนถึงจัึงห่วัดลำาพืู่น ซึ�งใช่้เวลา 
ในการก่อส่รา้งนานถึง 11 ป๊ ในส่มัยรชั่กาลท่่� 5 โดยใช่้
อ้ปกรณ์ห่ลักเป็นเพื่่ยงค้อน ส่ิ�ว เส่่ยม ช่ะแลง และพื่ลั�ว
เท่่านั�น ในการเจึาะท่ะล้ผั่านภูเข้าทั่�งลูก จึนท่ำาให่้คนงาน
เส่ย่ช่วิ่ต้จึากการส่รา้งอโ้มงค์เปน็จึำานวนมาก

เดิินเท้้าต่่อมิายังัที้�ท้ำาการอทุ้ยัานแหง่ชาติ่ดิอยัขุนุต่าล
ประมาณ 1.2 กิโลเมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 30 นาที

รบัประท่านอาห่ารกลางวันบรเิวณท่่�ท่ำาการอ้ท่ยานและ 
เก็บข้องในบา้นพื่กัอท้่ยาน ห่รอ่กางเต็้นท์่ ณ จ้ึดกางเต็้นท์่ 
ข้องอุท่ยานแห่่งชาติดีอยขุุนตาลำ  อ้ท่ยานแห่่งช่าติ้ 
ท่่�เดินท่างไปได้ด้วยรถไฟื้แห่ง่เด่ยวในประเท่ศไท่ย ซึ�งตั้�งอยู่
ระห่ว่างจัึงห่วัดลำาพืู่นและลำาปาง ก่อนจึะออกเดินเท่่�ยวช่ม
ความส่วยงามข้องธรรมช่าติ้ภายในอท้่ยานฯ เช่น่ เส่น้ท่าง 
ศึกษาธรรมช่าติ้ต้ามรอยส่งครามโลกครั�งท่่�ส่องบรเิวณ 
ย.1-ย.4 และนำาต้กต้าดเห่มยบรเิวณ ย.2

รบัประท่านอาห่ารเยน็ท่่�รา้นอาห่ารบรเิวณท่่�ท่ำาการอท้่ยานฯ 
ห่รอ่ท่ำาอาห่ารเย็นในรูปแบบแคมป์ปิ� ง และพัื่กผั่อนนอน 
ดดูาวต้ามอัธยาศัยบนดอยข้น้ต้าล

165
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นั�งรถไฟจากสถานีขุนุต่าล ไปยังั สถานีนครลำาปาง
ราคาประมาณ 9-80 บาท
(ต้�งแต่ช้้�น 3 พ้ัดิลมถ้งช้้�น 1 ปรบ้อากาศ)
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 1 ช้้�วโมง

แล้วนั�งรถสองแถวรอบเมิอืงสายั 5 สายั 6 หรอืสายั 7  
ไปยังั ไปรษณียัไ์ท้ยั สาขุาจังหวดัิลำาปาง 
ราคาประมาณ 20 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 15 นาที

เดินเล่นช่มความส่วยงามข้องเม่องลำาปางท่่�แต่้งแต้้มไป
ด้วย Lampang Street Art จึากศิลปนิกว่า 20 ช่วิ่ต้ ท่่�มา 
รว่มกันส่รา้งส่รรค์ผัลงานศิลปะภาพื่วาดต้ามแนวกำาแพื่ง
ข้องบ้านเร่อนริมแม่นำาวัง แม่นำาส่ายส่ำาคัญข้องลำาปาง
ให่้กลายเป็นย่านท่่�ม่ส่่ส่ันและเต็้มไปด้วยความม่ช่วิ่ต้ช่ว่า 
พื่ร้อมทั่�งส่อดแท่รกส่ัญลักษณ์และวิถ่ช่่วิต้แบบลำาปาง 
เอาไว้ในช่ิ�นงาน เช่น่ ช่ามต้ราไก่ห่รอ่ภาพื่รถมา้ลำาปาง เปน็ต้้น

เดินต่้อไปยงั สะพานรัษฎาภิัเศก ห่รอ่ส่ะพื่านข้าว ส่ะพื่าน
เก่าแก่ซึ�งมอ่ายย้าวนานกว่ารอ้ยป๊ท่่�เปน็อ่กห่นึ�งส่ญัลักษณ์
ส่ำาคัญข้องลำาปาง โดยในส่มัยแรกส่รา้งนั�นเป็นส่ะพื่านไม ้
และนบัว่าเปน็ห่นึ�งในส่ะพื่านท่่�ให่ญท่่่�ส่ด้ข้องไท่ยในส่มยันั�น 
ก่อนท่่�ภายห่ลังจึะถกูบรูณะเปน็ส่ะพื่านคอนกรต่้เส่รมิเห่ล็ก
ท่่�ม่ความคงท่นมากกว่าส่ะพื่านอ่�นๆ ในย้คเด่ยวกันท่่�ไม่ 
ห่ลงเห่ล่อแล้วปจ้ึจ้ึบนั

รบัประท่านอาห่ารกลางวันจึากรา้นอาห่ารท้่องถิ�นรส่เด็ด
ในบรเิวณยา่นรมิแมน่ำาวัง

5
6
7

เดิินเท้้าต่่อมิายังัวดัิปงสนกุ
ประมาณ 600 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 7 นาที

ช่มส่ถาป้ต้ยกรรผัส่มผัส่านระห่ว่างล้านนาพ่ื่�นเม่อง พื่ม่า 
จ่ึน และรตั้นโกส่นิท่รท่์่� วัดีปงสนุก วัดส่ำาคัญท่่�ได้ รบัรางวัล 
‘Award of Merit’ ห่ร่อการอน้รักษ์มรดกท่างด้าน
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเช่่ยแปซิฟื้ิคจึาก UNESCO  
ในป ๊2008 จึากความส่วยงามข้อง ‘วิห่ารพื่ระเจ้ึาพื่นัองค์’ 
ท่่�ส่รา้งขึ้�นอย่างส่ลับซบัซอ้นด้วยงานศิลปะแบบผัส่มผัส่าน 
และยังม่การประดิษฐานพื่ระพื่ิมพื่์องค์เล็กจึำานวนมากถึง 
1,080 องค์ประดับอยูล้่อมรอบวิห่ารด้านนอกจึนกลายเป็น
ท่่�มาข้องช่่�อวิห่ารแห่ง่น่�

เดิินเท้้าต่่อมิายังักาดิกองต้่า
ประมาณ 450 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 6 นาที

ช่อ็ปปิง รบัประท่านอาห่ารเย็น และพัื่กผ่ัอนต้ามอัธยาศัยท่่� 
กาดีกองต้า ห่รอ่ต้ลาดต้รอกท่่านำา ต้ลาดเก่าแก่ท่่�เคย
ร้ง่เรอ่งมากในส่มัยรชั่กาลท่่� 5 อาคารบ้านเรอ่นภายใน
ต้ลาดจึึงม่ส่ถาป้ต้ยกรรมท่่�ผัส่มผัส่านระห่ว่างย้โรป จ่ึน 
และพื่ม่า ป้จึจ้ึบันเปิดเป็นถนนคนเดินเล่ยบแม่นำาวัง 
ในท่ก้วันเส่าร-์อาทิ่ต้ย ์เวลา 17.00 น. เปน็ต้้นไป ข้ายส่นิค้า 
พื่่�นเม่อง อาห่ารพื่่�นบ้าน ส่ินค้าท่่�ระลึก ฯลฯ นอกจึากน่� 
ยังม่การแส่ดงวัฒนธรรมท้่องถิ�นท่่�ลานกิจึกรรมให่้ช่มกัน
อ่กด้วย

บ่่าย

เย็น

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 4 ว่น 3 คืืน

4 DAYS 3 NIGHTS !

2day
ร์มิเเม่นำ�าวัง

เช้้า
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แวะรบัประท่านอาห่ารเช่า้ท่่�กาดกองต้้า ก่อนออกเดินท่าง
ไปยงัอท้่ยานแห่ง่ช่าติ้แจ้ึซอ้น

เดิินเท้้าจากกาดิกองต้่า ไปยังั คิวรถเมิอืงปาน
ระยะทางประมาณ 180 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 3 นาที

นั�งรถสองแถว หรอืรถรบัจา้งจากคิวรถเมิอืงปาน
ไปยังั อทุ้ยัานแหง่ชาติ่แจซ้้อน
ราคาประมาณ 90-120 บาท 
(เหมารถราคาประมาณ 600 บาท)
เม่�อข้ึ้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 1 ช้้�วโมง 30 นาที

นั�งรถรบัจา้ง ไปยังั บา้นปา่เหมีิ�ยัง
เม่�อข้ึ้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 30 นาที
(สามารถติดิต่อคนในช้มุช้นบ้านปา่เหมี�ยงล่วงหน้า 
เพ่ั�อมารบ้ที�อทุยานแหง่ช้าติแจ้้ซ้อ้น)

บ้านป่าเห่ม่ื�ยง เป็นช่้มช่นท่่� ตั้�งอยู่ในอ้ท่ยานแห่่งช่าติ้ 
แจ้ึซอ้น จึึงล้อมรอบด้วยปา่ไมแ้ละห่บ้เข้า ท่ำาให่ม้บ่รรยากาศ
อันเง่ยบส่งบและอากาศส่ดช่่�นต้ลอดทั่�งป๊ถ้าห่ากใคร
ต้้องการพื่ักผั่อนและเปล่�ยนบรรยากาศจึากความว้่นวาย 
ในเม่องให่ญ่ ท่่�น่�ถ่อเป็นอ่กห่นึ�งคำาต้อบให่ใ้ครห่ลายๆ คน
ได้มาส่ัมผััส่กัน นอกจึากน่�ภายในช่้มช่นยังม่กล้่มแม่บ้าน
ป่าเห่ม่�ยง ผัลิต้ภัณฑ์์ห่มอนใบช่าเพื่่�อส่้ข้ภาพื่เป็นส่ินค้า 
OTOP ข้องช่้มช่นอ่กด้วย ห่ร่อถ้าห่ากส่นใจึส่ม้นไพื่ร 
พื่่�นบ้านข้องท่่�น่�ก็ส่ามารถเข้้าไปแวะช่ม พื่รอ้มฟื้้งบรรยาย
และดูการแปรรูปผัลิต้ภัณฑ์์ยาส่ม้นไพื่รจึากแพื่ท่ย์รกัษา
ข้องช่ม้ช่นได้อ่กด้วย

รบัประท่านอาห่ารเย็นพื่่�นถิ�นและพื่กัผัอ่นต้ามอัธยาศัยท่่� 
โฮั่มส่เต้ยภ์ายในช่ม้ช่น

บ่่าย

บ่่าย

เย็น

4บั้านเหมี�ยง - อุทยานแห่งชาติ๋แจั้ซอ้น - เมืองลำาปี๊าง

day

นั�งรถรบัจ้าง ไปยังั อุท้ยัานแหง่ชาติ่แจซ้้อน

อุท่ยานแห่่งชาติแจ้้ซ้อน เป็นพ่ื่�นท่่�ท่่�ครอบคล้ม 4 
อำาเภอข้องจัึงห่วัดลำาปาง ค่อ อำาเภอเมอ่งปาน อำาเภอ
แจ้ึห่ม่ อำาเภอวังเห่น่อ และอำาเภอเมอ่ง ภายในอท้่ยานฯ  
แห่่งน่�ม่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ให่้ได้มาพัื่ก
ผั่อนมากมาย เช่่น นำาต้กแจ้ึซ้อน นำาต้กแม่มอญ 
บอ่นำาพ้ื่รอ้น ฯลฯ และมบ่รกิารลานกางเต็้นท์่รวมไปถึง
บา้นพัื่กข้องอท้่ยานฯ ไว้ให่บ้รกิารนักท่่องเท่่�ยวได้มาพื่กั
ผัอ่นค้างค่นกันอ่กด้วย

นั�งรถรบัจ้าง 
จากอทุ้ยัานแหง่ชาติ่แจซ้้อน ไปยังั กาดิกองต้่า
ราคาประมาณ 90-120 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 1 ช้้�วโมง 30 นาที

ต่่อรถสองแถวสายั 7  
จากกาดิกองต้่า ไปยังั วทิ้ยัาลัยัอาชวีศึกึษาลำาปาง
ราคาประมาณ 20 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 10 นาที

เดิินเท้้าจากวทิ้ยัาลัยัอาชวีศึกึษาลำาปาง 
ไปยังั โรงพิยัาบาลศึนูยัล์ำาปาง
ระยะทางประมาณ 500 เมตร
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 5-7 นาที

เช้้า 

7

เช้้า 

3เมืองลำาปี๊าง - บั้านปี๊่าเหมี�ยง
day
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ต่่อรถสองแถวสายั 2462 หรอืรถตู่้สายั 2387  
จากโรงพิยัาบาลศึนูยัล์ำาปาง ไปยังั โรงพิยัาบาลเกาะคา
ราคาประมาณ 20-100 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 25 นาที  

แล้วต่่อรถรบัจา้งไปยังัพิระธาต่ลุำาปางหลวง
ราคาประมาณ 50-200 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทางประมาณ 10 นาที  

ส่่งท้่ายท่รปิลำาปางด้วยการมาส่ักการะ วัดีพระธาตุ
ลำำาปางห่ลำวง วัดคู่บ้านคู่เม่องข้องช่าวลำาปาง ท่่�ม ่
องค์เจึด่ย์ท่รงระฆัังท่่�ผัส่มผัส่านระห่ว่างศิลปะส่้โข้ทั่ย
และล้านนา รองรบัด้วยฐานยกส่งู และบด้้วยท่องจัึงโก 
ภายในบรรจ้ึพื่ระบรมส่ารร่กิธาต้้

โดยอ่กห่นึ�งความพิื่เศษท่่�พื่ลาดไม่ได้ในการเย่อน 
วัดแห่่งน่� ก็ ค่อ  การช่ม ‘ เงาพื่ระธาต้้ก ลับห่ัว ’ 
ณ  ซ้ม้พื่ระพื่้ท่ธบาท่ ม่ลักษณะเป็นแส่งลอดรูเล็กๆ  
เข้า้มาจึนส่ะท้่อนเกิดเปน็ภาพื่ข้องพื่ระธาต้ล้ำาปางห่ลวง 
กลับห่ัว ด้วยการห่ักเห่ข้องแส่งคล้ายกล้องรูเข็้ม 
(ข้ึ�นได้เฉพื่าะผัู้ช่ายเท่่านั�น โดยผัู้ห่ญิงส่ามารถช่ม
เงาพื่ระธาต้้กลับห่ัวได้ท่่�วิห่ารพื่ระพื่้ท่ธโดยตั้�งอยู่ใน
บรเิวณใกล้กัน)

ขอ้มูลสถ�นท่ี

อุโมืงค์รถิไฟขุุนตาลำ
0 5351 6335

วัดีพระธาตุลำำาปางห่ลำวง
09 7356 4306

ชุมืชนบ้านศาลำาบัวบก
09 5451 3991

อุท่ยานแห่่งชาติแจ้้ซ้อน
09 3137 5533

วัดีพระแก้วดีอนเต้าสุชาดีารามื
08 1883 1070

ชุมืชนบ้านท่่ามืะโอ
08 1595 6820

กาดีกองต้า
08 3154 5834

วัดีปงสนุก
0 5431 3185

พิพิธภััณฑ์์เซรามิืคธนบด่ี 
0 5435 4011-2 ต่อ 103
06 1273 3344

ชุมืชนบ้านเมืาะห่ลำวง
08 7179 5764

ชุมืชนบ้านม่ือนเขุาแก้ว
0 5433 4547
08 4612 2728

ขุนมืเป๊�ยะกุห่ลำาบขุาว
ร้านพัฒนาเบเกอร่�
08 0132 3080

ขุ้าวแต๋นนำ�าแตงโมืแม่ืบัวจั้นท่ร์ 
วิสาห่กิจ้ชุมืชนกลุ่ำมืขุ้าวแต๋น
แม่ืบัวจั้นท่ร์
08 1568 8199

ชามืตราไก่ ธนบด่ี
08 3156 3399

ขุองฝากลำำาปาง ร้านเล่ำา ฮัั่�ว ก่�
0 5421 7489

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 4 ว่น 3 คืืน

4 DAYS 3 NIGHTS !
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