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รหัสโปรแกรม : 21929 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 

วนัแรก  (22/10/64) กรุงเทพฯ-น่าน        

20.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้ม รพ.จุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี 
21.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ เดินทางสู่ จ.น่าน 
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วนัทีส่อง ( 23/10/64)  น่าน-ปัว-บ่อเกลือ-น่าน 

07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อ.ปัว จ.น่าน รับประทานอาหารเชา้(1)ท่ี สถานีโจก้ 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอบ่อเกลือ เส้นทางเป็นหุบเขาสลบัทบัซอ้นกนัหลายลูก ระหวา่งทางจะไดพ้บกบั ถนนลอยฟ้า 

ถนนหลวงหมายเลข 1081 ท่านจะไดส้ัมผสักบัความรู้สึก เหมือนก าลงันัง่รถอยูบ่นถนนลอยฟ้า ท่ีถูกลอ้มลอบดว้ย
ภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก ชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์องอ าเภอบ่อเกลือ ถูก
ขนานนามวา่เป็นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลือของของคนพื้นเมือง ส าหรับนกัสะสม ท่ีน่ีก็
มีผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองใหเ้ลือกซ้ือมากมาย จากนั้นไปถ่ายรูปชิคๆ เช็คอินท่ี จุดชมววิบ้านสะปัน อยูห่่างจากบ่อเกลือภูเขา
ประมาณ 9 กิโลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผนืป่า และขนุเขา มีล าธารไหลผา่นตลอดสาย ซ่ึงจุดชมววิจะ
อยูบ่ริเวณหนา้วดับา้นสะปัน เม่ือมองจากมุมสูง จะเห็นเป็นววิหมู่บา้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุ่งนา กลางหุบเขา ทศันียภาพ
สมบูรณ์สวยงามมาก น าท่านแวะชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หน่ึงในจุดชมววิท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางผา่นถนน
สายน้ี ยิง่ถา้ไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนาสวยสุดตา  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2)ท่ี ร้านหวัสะพาน 

 
บ่าย น าท่านผา่นชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหน่ึงเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอ าเภอบ่อเกลือ สู่

อ าเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก น าท่านเดินทางสู่ วดัภูเก็ต วดัตั้งอยูใ่นหมู่บา้นเก็ต และอยูบ่นบนเนินเขา ซ่ึงชาวเหนือ
จะเรียกเขาวา่ “ดอย หรือ ภู” ส่งผลใหว้ดัแห่งน้ีมีช่ือวา่ภูเก็ต โดยตั้งช่ือตามภูมิท่ีตั้งอยู ่ไฮไลทข์องวดัน้ีอยูท่ี่ลานของ
โบสถ ์เม่ือมองออกไป จะเห็นเป็นววิทุ่งนาเขียวขจี โอบลอ้มโดยทิวเขานอ้ยใหญ่ หลงัจากน าทุกท่านมาเติมคาเฟอิน 
ถ่ายรูปเช็คอินท่ี ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ ไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดเ้ม่ือมาถึงอ าเภอปัว ด่ืมกาแฟ แลบรรยากาศนาขา้ว 
ผสมผสานกบัวฒันธรรมไทล้ือดั้งเดิม แลว้เดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน 

18.00 น.       รับประทานอาหารค ่าอิสระท่ี ถนนคนเดินน่าน(Nan Night Food Market) ใหท้่านไดล้ิ้มรสอาหารพื้นเมืองนานาชนิด  
พกัท่ี (1)       พกั ชมนารีสอร์ท (น่าน) หรือระดบัเดียวกนั พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
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วนัทีส่าม (24/10/64) น่าน-แพร่           

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3)ที ่ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. เดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง  เป็นพระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะ(ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่าน เป็นสถานท่ี

บรรจุพระบรมสารริกธาตุท่ีไดม้าจากสมยัสุโขทยั องคพ์ระธาตุบุดว้ยทองเหลืองหมดทั้งองค ์เป็นศิลปะการก่อสร้างท่ี
มีความวจิิตรงดงามมาก มีความเช่ือกนัวา่ผูท่ี้ไดม้าสักการะองคพ์ระธาตุแช่แหง้ จะท าให้ชีวติอยูดี่ มีสุข ปราศจาก
โรคภยัต่างๆ การงานเจริญกา้วหนา้ อนุโมทนา น าท่านเดินทาง อุโมงค์ลลีาวดี ซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้ลัน่ทมอยูบ่ริเวณ
ดา้นหนา้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่านท่ีข้ึนเป็นแถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่
อลงัการ ถือเป็นแลนดม์าร์กส าคญั  ใหท้่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกนั สามารถเดินเพลินๆ ชมววิทิวทศัน์ตลอด
สองฝ่ังขา้งทาง จากนั้นเดินทางสู่ วดัภูมินทร์ เดิมช่ือ วดัพรหมมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ มีอายกุวา่ 400 ปี ความสวยท่ี
แปลกกวา่วดัอ่ืนของวดัภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวหิารสร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั เป็นทรงจตุัรมุข 
สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะ ท่ีรวมเอาโบสถ ์วหิาร และเจดีย ์ไวใ้นอาคารเดียวกนั ในส่วน
จิตรกรรมฝาผนงัภายในวิหารหรือท่ีเรียกกนัวา่ ฮูปแตม้ ซ่ึงเขียนข้ึนในช่วงท่ีวดัภูมินทร์ไดรั้บการบูรณะคร้ังใหญ่ สมยั
เจา้อนนัตวรฤทธิเดช เม่ือ พ.ศ.2410 (ปลายสมยัรัชกาลท่ี 4) และใชเ้วลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ม่านยา่ม่าน ท่ีไดรั้บ
ฉายาวา่ ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารยส์มเจตน์ วมิลเกษม ปราชญเ์มืองน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอนัสุดแสนโรแมน
ติกเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถอ้ยค ากระซิบของปู่ม่านยา่ม่าน อิสระใหท้่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัสีฝุ่ น เล่า
เร่ืองชาดก ต านานพื้นบา้น และความเป็นอยูข่องชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบนัทึกเร่ืองราวของจงัหวดัน่าน ผา่น
งานจิตรกรรม ลงบนผนงัสีฝุ่ น และบริเวณรอบๆวดัภูมินทร์ มีของท่ีระลึก ขนมไทย สินคา้พื้นบา้นจ าหน่ายมากมาย 
น าท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลท่ี เสาหลักเมืองน่าน ณ วดัมิ่งเมือง จุดเด่นส าคญัของวดัแห่งน้ี คือลายปูน
ป้ันท่ีผนงัดา้นนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมาก ชม วดัพระธาตุเขาน้อย องคพ์ระ
ธาตุตั้งอยูบ่นยอดดอยเขานอ้ย เป็นเจดียก่์อ อิฐถือปูนทั้งองค ์เป็นศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ได ้เป็นปูชนียสถานท่ีเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของน่าน ทางข้ึนเป็นบนัไดนาค 303 ขั้น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(4)ท่ี เรือนแกว้  
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บ้านนาคูหา แหล่งโอโซน อนัดบั7ของประเทศ น าท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิม

พระเกยีรติ กราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวนจ าลองเป็นพระธาตุประจ าปีเกิด ปีจอ  และเจดียช์เวดากองจ าลอง(พระ
ธาตุประจ าปีมะเมีย) จากนั้น จุดเช็คอินของท่ีน่ีก็คือ วดันาคูหา ท่ีมีความโดดเด่นโดยมีการสร้างพระพุทธรูป หรือ พระ
เจา้ตนหลวงไวก้ลางทุง่นา สีทองขององคพ์ระตดักบัสีเขียวของทุ่งนาตน้ขา้วและภูเขาท่ีลอ้มรอบ เป็นภาพท่ีสวยงาม
และชวนใหผู้ค้นท่ีแวะเวยีนไปต่างก็กดชตัเตอร์ถ่ายรูปรัวๆ นอกจากน้ีท่ีน่ี ยงัมีกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนอีก เช่น การท าผา้
มดัยอ้ม โดยใชฮ้อ้ม น าท่านศึกษาพร้อมเลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึก 

 
จากนั้นเดินทางสู่ วนอุทยาน แพะเมืองผ ี “ แพะเมืองผ ี” ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือค าวา่ “แพะ ” ในท่ีน้ีหมายถึงป่า
แพะนัน่เอง ส่วนค าวา่เมืองผ ีก็เป็นช่ือท่ีชาวบา้นเรียกกนัสืบมาในสมยัดึกด าบรรพ ์โดยอาจจะเห็นวา่ป่าแพะตรงน้ีมี
ลกัษณะพิศดาลของภูมิประเทศ สักการะ วดัพระธาตุช่อแฮ เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิ เก่าแก่ คู่บา้น คู่เมืองจงัหวดัแพร่และเป็น
วดัพระธาตุประจ าปีเกิดของผูท่ี้เกิดปีขาล   

 
17.00 น. ชม วดัพงษ์สุนันท์ วดัน้ีสร้างเม่ือใดไม่มีหลกัฐานปรากฏชดั  แต่ตอ้งสร้างก่อนปี พ.ศ. 2472  เดิมเรียกวา่ “ วดัปง

สนุก ” ต่อมามีบนัทึกวา่เม่ือปี พ.ศ. 2472  ผนงัวหิารไดพ้งัทลายลงเพราะเกิดน ้าท่วม ท าสังฆกรรมไม่ไดห้ลายปี หลวง
พงษพ์ิบูลย ์(พรหมวงศพ์ระถาง) และภรรยาของท่านคือ เจา้สุนนัตามหายศปัญญา จึงไดเ้ป็นผูน้ าในการก่อสร้างวหิาร
ใหม่ และพระมหาโกศลอคฺควโีร ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “วดัพงษสุ์นนัท”์ ถึงปัจจุบนั น าท่านเดินทางสู่ กาดกองเก่า และ 
กาดพระนอน ถนนคนเดินเมืองแพร่ ซ่ึงถนนเส้นน้ีเป็นยา่นบา้นเรือนท่ียงัคงเป็นอาคารเก่า โดยมี 2 กาดอยูติ่ดกนัคือ
กาดกองเก่ากบักาดพระนอน จดัข้ึนเพื่อเป็นพื้นท่ีคา้ขายสินคา้ในทอ้งถ่ิน กิจกรรมสันทนาการของคนในชุมชน เป็น
แหล่งพบปะของคนเมืองแพร่ และเป็นแหล่งถ่ายทอดมรดกวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีมีเอกลกัษณ์ ซ่ึงจะมีแค่วนัเสาร์
เท่านั้น สินคา้ท่ีน ามาขายลว้นเป็นของพื้นเมืองทั้งส้ิน เส้ือผา้พื้นเมือง และสินคา้อ่ืนๆ  โดยพอ่คา้แม่คา้ท่ีน าสินคา้มา
ขายลว้นเป็นคนในชุมชน จะไดเ้ห็นถึงเสน่ห์ของกาดกองเก่าเห็นถึงความน่ารักของพอ่คา้แม่คา้ พร้อมอิสระอาหารค ่า
เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้  
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พกัที ่(2)        โรงแรมธาริศ อาร์ท (แพร่) หรือระดับเดียวกัน พกัผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน 

 
 

วนัทีส่ี่ (25/10/64) แพร่-อุตรดิตถ์-กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(5)ที ่ห้องอาหารของโรงแรม   

 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ สักการะ วดัสูงเม่น ถือวา่เป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงในจงัหวดัแพร่มีอาย ุไม่นอ้ยกวา่ 300 ปี 

ตามต านานเล่าวา่ วดัสูงเม่น หรือ ช่ือในคมัภีร์ธรรม ปรากฏช่ือวดัวา่ “วดัสุ่งเมน้แกว้กวา้ง” เคยมีพื้นท่ีกวา้งขวาง และ
มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เจา้เมือง เจา้ผูค้รองนคร เจา้ราชวงคต่์าง ๆ ทั้งใน ลา้นนา และ ลา้นชา้ง ต่างเคยมา
นมสัการคมัภีร์ธรรมพระไตรปิฎกเพื่อสักการะพระนอน ณ วดัพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วดัพระธาตุสุโทนมงคล
คีรีสามคัคีธรรม เป็นวดัสร้างข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2520 มีจุดเด่นคือเป็นวดัท่ีรวบรวมศิลปกรรมลา้นนาประยกุตท่ี์
สวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ภาพจิตรกรรม บนฝาผนงัระเบียงคตเป็นเร่ืองราวของชาดกพื้นบา้นและภาพพุทธประวติั 
ในบริเวณวดัมีเจดียท์รงลา้นนากวา่ 30 องค ์ดา้นหนา้บนัไดทางข้ึนทิศตะวนัออกมีรูปป้ันสิงห์ขนาดใหญ่และพระนอน
องคใ์หญ่โดดเด่นอยูด่า้นหนา้วดั นอกจากน้ียงัมีอาคารพิพิธภณัฑไ์มส้ักทรงลา้นนา ท่ีเก็บรวบรวมเร่ืองราวของลา้นนา
และเมืองแพร่ จดัแสดงเคร่ืองใชอ้าวธุของนกัรบโบราณ รวมทั้งภาพถ่ายของเจา้นายฝ่ายเหนือและ ภาพเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ในลา้นนา แบบผสมผสาน  

 

 
 จากนั้นน าท่าน อาณาจักรบ้อง หรือ บ้องCafe  แลนดม์าร์คแห่งใหม่ของจงัหวดัแพร่ จดัแบบสวนญ่ีปุ่น ท่ีมีเอกลกัษณ์

และความสวยงามเป็นสัดเป็นส่วน มีมุมถ่ายรูปต่างๆมากมาย เสมือนท่านไดไ้ปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(6)ท่ี เตาหลวง2 และซ้ือของฝากกลบับา้น 
22.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ............ 
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หมายเหตุ รายการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค านึงถงึลูกค้าเป็นหลัก   

 
อตัราค่าบริการท่านละ 4,444 บาท  พกัเดี่ยวเพิม่ 1,500 บาท 

อตัรานีร้วม 
-รถตูป้รับอากาศตลอดการเดินทาง   
-ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรม   
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ , มคัคุเทศก ์ 
-อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม       
-วงเงินประกนัชีวติ 1,000,000  บาท , วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 
อตัรานีไ้ม่รวม 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
-ทิปมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ 400 บาท 
 เง่ือนไขการช าระเงิน  ช าระมดัจ าท่านละ 1,500 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  

 การยกเลกิการเดินทาง 

 แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด 

 ก่อนเดินทาง 30 วนั (ท าการ) ยดึมัดจ า 

 แจ้งภายใน 30 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 
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มาตรการป้องกนั โควทิ -19 

 
 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านทีเ่ข้าเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้

  ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโควทิ ครบแลว้ทั้ง 2 เขม็   มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั และไม่อยูใ่นกลุ่มเส่ียง 
  ส าหรับผูท่ี้เคยป่วยดว้ยโรค โควทิ-19 แลว้ไม่เกินสามเดือนนบัจากการรักษาส้ินสุด ท่านตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ท่ีเคยติดเช้ือ

มาแลว้ภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และไดรั้บการฉีดวคัซีนครบแลว้ทั้ง 2 เขม็ 
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