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รหัสโปรแกรม : 22024 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 

วันแรก(ศกุร ์22/10/14)  กรุงเทพฯ-พะเยา        
13.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่  
13.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.น่าน 
วันทีส่อง(เสาร ์23/10/14) พะเยา-เชียงค า-วดัพระนัง่ดนิ-วัดนนัตาราม-รทู1143-ภลูงักา-รทู1251-ปัว-วดัภเูกต็-รา้น

กาแฟไทลือ้-จดุชมวิว1215-บา้นสะปนั-บอ่เกลอื-รทู1031-นา่น 
01.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.เชียงค า จ.พะเยา รับประทานอาหารเช้า(1) 
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02.00 น. น าท่านชม วดัพระนั่งดนิ อัศจรรย์อันซีนไทยแลนด์ เป็นวัดที่องค์พระประธานของวัดไม่มี ฐานรองรับเหมือนกับพระ
ประธานองค์อื่นๆ เคยมีราษฎรสร้างฐานรองรับเพื่ออัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐานบนฐานรองรับ แต่ปรากฏว่า
พยายามยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงเรียกสืบต่อกันมาว่า พระนั่งดิน  

 
น าท่านชม วดันนัตาราม เป็นวัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ตัววิหาร สร้างด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดลาย 
ฉลุไม้อย่างสวยงาม ตามส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หน้าบัน หน้าต่าง ระเบียง เป็นต้น ทั้งลวดลายแกะสลัก หลังคาซ้อน
ชั้นมุงแป้นเกล็ดหรือกระเบื้องไม้ที่ลดหลั่นลงตัว ส่วนภายในวิหารก็ดูขรึมขลังเปี่ยมไปด้วยพลัง แห่งศรัทธา เมื่อเดินเข้า
ไปจะพบกับองค์พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทองลงรักปิดทองทรงเครื่องแบบ ไทย
ใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงาม โดยข้าง องค์พระประธาน มีพระพุทธรูปหินขาว และพระพุทธ
ปฏิมา ประธาน ไม้สักทองที่ต่างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องแบบไทยใหญ่อย่าง สมส่วนสวยงาม
ประดิษฐานอยู่  มีเจดีย์แบบไทย ใหญ่ มีพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ และภาพวาดโบราณ
เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติแต่ละตอนสิ่งน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในวิหารก็คือ "ธรรมาสน์" สีทองเหลืองอร่ามฉลุ
ลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม ที่ท าจ าลองมาจากราชบัลลังก์ ของพม่าตั้งโดดเด่นอยู่ ส่วนถ้าแหงนหน้ามองเพดานก็จะ
พบกับลวดลายประดับกระจกสีที่งดงามวิจิตร  

 
03.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ภลูงักา อ.ปง จ.พะเยา(ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง) ธรรมชาติบนเขา

ของวนอุทยานภูลังกาเป็นแอ่งและเป็นเขาหินปูนและต้นไม้น้อยใหญ่เรียงรายสลับกัน ให้บรรยากาศสวยงามเหมือน
ภาพวาด และยังมีคาเฟ่ ต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้ถ่ายรูป 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ อ.ปัว จ.น่าน(ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) ผ่านชม ถนนลอยฟา้ ถนน
หลวงหมายเลข 1148  เส้นทางถนนดอยลอยฟ้าอีกแห่งหนึ่ง ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และยังเป็นเส้นทางคลาสสิค ที่ 
นักท่องเที่ยวมักนิยมขับรถชมวิว  ผ่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคา  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ มีลาภคาเฟ่ 
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บ่าย น าท่านชม วดัภูเกต็ วัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา ซึ่งชาวเหนือจะเรียกเขาว่า “ดอย หรือ ภ”ู ส่งผลให้

วัดแห่งนี้มีชื่อว่าภูเก็ต โดยต้ังชื่อตามภูมิที่ตั้งอยู่ ไฮไลท์ของวัดนี้อยู่ที่ลานของโบสถ์ เมื่อมองออกไป จะเห็นเป็นวิวทุ่งนา
เขียวขจี โอบล้อมโดยทิวเขาน้อยใหญ่ หลังจากน าทุกท่านมาเติมคาเฟอิน ถ่ายรูปเช็คอินที่ รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ ไฮไลท์
ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงอ าเภอปัว ดื่มกาแฟ แลบรรยากาศนาข้าว ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทลื้อดั้งเดิม  

 
 เดินทางสู่ จดุชมวิว1215(ระยะทาง 31 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที)บนเส้นทางถนนดอยลอยฟ้า เส้นทาง

1031 จุดชมวิวดอยภูคา ที่นักท่องเที่ยวต้องมาจอดถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก 
 เดินทางสู่ บ้านสะปัน(ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที) เช็คอินที่ จดุชมววิบา้นสะปนั ชุมชนเล็กๆ 

ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่า และขุนเขา มีล าธารไหลผ่านตลอดสาย ซึ่งจดุชมวิวจะอยู่บริเวณหน้าวัดบ้านสะปัน เมื่อ
มองจากมุมสูง จะเห็นเป็นวิวหมู่บ้าน ถูกโอบล้อมด้วยทุ่งนา กลางหุบเขา ทัศนียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก 

 เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน(ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 20 นาที) ชม บอ่เกลอื สนิเธาว ์ภูเขาโบราณ 
ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอ าเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะได้เห็นกระบวนการท าเกลือ
ของของคนพื้นเมือง ส าหรับนักสะสม ที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมาย จากนั้นไปถ่ายรูปชิคๆ 
เดนิทางสู่ อ.เมือง น่าน(ระยะทาง 31 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) เส้นทางเป็นหุบเขาสลับทับซ้อนกัน
หลายลูก บนถนนลอยฟา้ ถนนหลวงหมายเลข 1081 และ 1169  

13.00 น.       รับประทานอาหารค่ าอิสระที่ ถนนคนเดินน่าน(Nan Night Food Market) ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพืน้เมืองนานาชนิด  
พักที่ (1)       พัก ชมนารีสอรท์ (น่าน) หรือระดับเดียวกัน พักห้องละ 2-3 ท่าน 
วันทีส่าม(อาทติย ์24/10/14) นา่น- -แพร ่  

 
02.00 น. รับประทานอาหารเช้า(3)ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม  
03.00 น. เดินทางสู่ พระธาตแุชแ่หง้  เป็นพระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะ(ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน เป็นสถานที่

บรรจุพระบรมสารริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย องค์พระธาตุบุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นศิลปะการก่อสร้างที่
มีความวิจิตรงดงามมาก มีความเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง จะท าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจาก
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โรคภัยต่างๆ การงานเจริญก้าวหน้า อนุโมทนา น าท่านเดินทาง อโุมงคล์ลีาวด ีซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอยู่บริเวณ
ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่
อลังการ ถือเป็นแลนด์มาร์กส าคัญ  ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกัน สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทัศน์ตลอด
สองฝั่งข้างทาง จากนั้นเดินทางสู่ วดัภมูนิทร ์เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความสวย
ที่แปลกกว่าวัดอื่นของวัดภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข 
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในส่วน
จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหรือที่เรียกกันว่า ฮูปแต้ม ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงที่วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ สมัย
เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที ่4) และใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ม่านยา่ม่าน ที่ได้รับ
ฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์เมืองน่าน ได้แต่งค ากลอนอันสุดแสนโรแมน
ติกเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถ้อยค ากระซิบของปู่ม่านย่าม่าน อิสระให้ท่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น เล่า
เรื่องชาดก ต านานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวของจังหวัดน่าน ผ่าน
งานจิตรกรรม ลงบนผนังสีฝุ่น และบริเวณรอบๆวัดภูมินทร์ มีของที่ระลึก ขนมไทย สินค้าพื้นบ้านจ าหน่ายมากมาย 
น าท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลที่ เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัมิง่เมอืง จุดเด่นส าคัญของวัดแห่งนี้ คือลายปูน
ปั้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมาก ชม วดัพระธาตเุขานอ้ย องค์พระ
ธาตุต้ังอยู่บนยอดดอยเขาน้อย เป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของน่าน ทางขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั(4)ที่ เรือนแก้ว  

 

 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บา้นนาคหูา แหล่งโอโซน อันดับ2ของประเทศ 

น าท่านเดินทางสู่ พทุธอทุยานดอยผาสวรรค ์เฉลมิพระเกยีรต ิ
กราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวนจ าลองเป็นพระธาตุประจ าปี
เกดิ ปีจอ  และเจดีย์ชเวดากองจ าลอง(พระธาตุประจ าปีมะเมีย) 
จากนั้น จุดเช็คอินของที่นี่ก็คือ วดันาคหูา ที่มีความโดดเด่นโดยมี
การสร้างพระพุทธรูป หรือ พระเจ้าตนหลวงไว้กลางทุ่งนา สีทองขององค์พระตัดกับสีเขียวของทุ่งนาต้นข้าวและภูเขา
ที่ล้อมรอบ เป็นภาพที่สวยงามและชวนให้ผู้คนที่แวะเวียนไปต่างก็กดชัตเตอร์ถ่ายรูปรัวๆ นอกจากนี้ที่นี่ ยังมีกิจกรรม
เรียนรู้ชุมชนอีก เช่น การท าผ้ามัดย้อม โดยใช้ฮ้อม น าท่านศึกษาพร้อมเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก 
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จากนั้นเดินทางสู่ วนอุทยาน แพะเมอืงผี  “ แพะเมืองผี ” ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือค าว่า “แพะ ” ในที่นี้หมายถึงป่า
แพะนั่นเอง ส่วนค าว่าเมืองผี ก็เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันสืบมาในสมัยดึกด าบรรพ์ โดยอาจจะเห็นว่าป่าแพะตรงนี้มี
ลักษณะพิศดาลของภูมิประเทศ สักการะ วดัพระธาตชุอ่แฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็น
วัดพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล   

 
12.00 น. ชม วดัพงษส์นุนัท ์วัดนี้สร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัด  แต่ต้องสร้างก่อนปี พ.ศ. 2472  เดิมเรียกว่า “ วัดปง

สนุก ” ต่อมามีบันทึกว่าเมื่อปี พ.ศ. 2472  ผนังวิหารได้พังทลายลงเพราะเกิดน้ าท่วม ท าสังฆกรรมไม่ได้หลายปี 
หลวงพงษ์พิบูลย์ (พรหมวงศ์พระถาง) และภรรยาของท่านคือ เจ้าสุนันตามหายศปัญญา จึงได้เป็นผู้น าในการ
ก่อสร้างวิหารใหม่ และพระมหาโกศลอคฺควีโร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพงษ์สุนันท์” ถึงปัจจุบัน น าท่านเดินทางสู่ กาดกอง
เกา่ และ กาดพระนอน ถนนคนเดินเมืองแพร่ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นย่านบ้านเรือนที่ยังคงเป็นอาคารเก่า โดยมี 2 กาดอยู่
ติดกันคือกาดกองเก่ากับกาดพระนอน จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ค้าขายสินค้าในท้องถิ่น กิจกรรมสันทนาการของคนใน
ชุมชน เป็นแหล่งพบปะของคนเมืองแพร่ และเป็นแหล่งถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะมีแค่วัน
เสาร์เท่านั้น สินค้าที่น ามาขายล้วนเป็นของพื้นเมืองทั้งสิ้น เสื้อผ้าพื้นเมือง และสินค้าอื่นๆ  โดยพ่อค้าแม่ค้าที่น าสินค้า
มาขายล้วนเป็นคนในชุมชน จะได้เห็นถึงเสน่ห์ของกาดกองเก่าเห็นถึงความน่ารักของพ่อค้าแม่ค้า พร้อมอิสระอาหาร
ค่ าเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า  

พกัที ่(2)        โรงแรมธาริศ อารท์ (แพร)่ หรอืระดบัเดยีวกนั พกัผอ่นหอ้งละ 2-3 ทา่น 
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วันทีส่ี(่จนัทร ์25/10/14) แพร-่อตุรดิตถ-์กรงุเทพฯ 
02.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5)ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
03.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ สักการะ วดัสงูเมน่ ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดแพร่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 300 ปี 

ตามต านานเล่าว่า วัดสูงเม่น หรือ ชื่อในคัมภีร์ธรรม ปรากฏชื่อวัดว่า “วัดสุ่งเม้นแก้วกว้าง” เคยมีพื้นที่กว้างขวาง และ
มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เจ้าเมือง เจ้าผู้ครองนคร เจ้าราชวงค์ต่าง ๆ ทั้งใน ล้านนา และ ล้านช้าง ต่างเคยมา
นมัสการคัมภีร์ธรรมพระไตรปิฎกเพื่อสักการะพระนอน ณ วัดพระธาตสุโุทนมงคลครีี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคล
คีรีสามัคคีธรรม เป็นวัดสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2520 มีจุดเด่นคือเป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่
สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ภาพจิตรกรรม บนฝาผนังระเบียงคตเป็นเรื่องราวของชาดกพื้นบ้านและภาพพุทธประวัติ 
ในบริเวณวัดมีเจดีย์ทรงล้านนากว่า 30 องค์ ด้านหน้าบันไดทางขึ้นทิศตะวันออกมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่และพระนอน
องค์ใหญ่โดดเด่นอยู่ด้านหน้าวัด นอกจากนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักทรงล้านนา ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของ
ล้านนาและเมืองแพร่ จัดแสดงเครื่องใช้อาวุธของนักรบโบราณ รวมทั้งภาพถ่ายของเจ้านายฝ่ายเหนือและ ภาพ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในล้านนา แบบผสมผสาน  

 

 
 จากนั้นน าท่าน อาณาจกัรบอ้ง หรอื บอ้งCafe  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดแพร่ จัดแบบสวนญี่ปุ่น ที่มีเอกลักษณ์

และความสวยงามเป็นสัดเป็นส่วน มีมุมถ่ายรูปต่างๆมากมาย เสมือนท่านได้ไปเที่ยวประเทศญ่ีปุ่น   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(1)ที่ เตาหลวง2 และซื้อของฝากกลับบ้าน 
22.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ............ 
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หมายเหต ุ รายการนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม แต่ค านึงถงึลกูคา้เปน็หลกั   
อตัราคา่บรกิารทา่นละ 4,999 บาท  พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาท 

อตัรานีร้วม 
-รถตูป้รับอากาศตลอดการเดินทาง   
-ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรม   
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ , มัคคุเทศก์  
-อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม       
-วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท , วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท 
อตัรานี้ไมร่วม 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 2% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ  
-ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 500 บาท 
 เงือ่นไขการช าระเงนิ  ช าระมดัจ าท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน  

 การยกเลกิการเดนิทาง 
 แจ้งลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง 1 เดอืน คนืหมด 
 กอ่นเดนิทาง 20 วนั (ท าการ) ยดึมดัจ า 
 แจ้งภายใน 20 วนั (ท าการ) ไม่คนืเงนิ 
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มาตรการปอ้งกนั โควทิ -19 

 
 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์บัแตท่า่นทีเ่ขา้เกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้
  ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิท ครบแล้วทั้ง 2 เข็ม   มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
  ส าหรับผูท้ี่เคยป่วยดว้ยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด ท่านต้องมีใบรบัรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อ

มาแล้วภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง 2 เข็ม 
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