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ก ำหนดกำรเดนิทำง     7 – 12 กันยำยน 2563 

       14 – 19 กันยำยน 2563 

 

 
07.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี จุดนดัพบ ....     
08.00 น. โดยรถปรับอากาศ ..  เดินทางสู ่จงัหวดันครสวรรค์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) 
 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยับนรถ  
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนสักกำระ       ศาลเจ้าพอ่เทพารักษ์-เจ้าแม่ทบัทิม  ได้พบจารึกเป็นภาษาจีนวา่ นายหงเปียว แซพู่ ่
แหง่หมู่บ้านเคอเจีย้ซนั อ าเภอวุ้นอี ้(ปัจจุบนั คือ วุ้นซ้ง) มลฑลไหหล า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้
ข้ามน า้ข้ามทะเลมามามอบระฆงัใบนี ้ในปี ค.ศ.1870ภายในนอกจากแทน่บูชาเทพยาฟ้าดินแล้ว ยงัมีท่ี
ประดิษฐานองค์เทพเจ้าบ๊นเถ่ากง ด้านขวาเป็นเทพเจ้ากวนอู ด้านซ้ายประดิษฐานเจ้าแม่ทบัทิม ท่ีมีผู้คน
เดินทางมากราบไหว้ขอพรบารมีจากเจ้าแม่ให้คุ้มครอง และขอให้มีโชคลาภตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในเทศกาล

นครสวรรค ์น่าน แพร่ พษิณโุลก 6วัน5คืน 

วันแรก      วันจันทร์ที่ 7 กันยำยน 2563   
               กรุงเทพฯ – จ.นครสวรรค์ – ศำลเจ้ำพ่อเทพำรักษ์-เจ้ำแม่ทับทิม – พำสำน   – จ.พษิณุโลก   
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ตรุษจีนจะมีการอญัเชิญองค์เทพเจ้าแหร่อบตลาดปากน า้โพ 
เพื่อให้ประชาชนสกัการะบชูาซึง่มีการจดัขบวนแหอ่ยา่ง
ยิ่งใหญ่ทกุๆ ปี  
น าทา่นอิสระให้ทา่นเดินเลน่          พำสำน สถานท่ีทอ่งเท่ียว
แหง่ใหม่ สญัลกัษณ์ต้นแม่น า้เจ้าพระยา  “พาสาน” มีท่ีมา
จากค าวา่ “ผสาน” คือ การรวมกนั แต ่“พาสาน” คือ การพา
คนเข้าไปสานให้เกิดการผสมผสานกนัระหวา่ง คน สถานท่ี 
และสภาพแวดล้อม ตวัอาคารสร้างบนเนือ้ท่ีประมาณ 3 ไร่ 
ออกแบบให้มีความโค้งแล้วมาบรรจบกนัท่ีปลาย เหมือนการ
รวมตวักนัของแม่น า้หลกัจาก 4 สาย มาประสานกนัเป็นสอง
สายและรวมเป็นหนึง่เดียว ซึง่ในช่วงฤดนู า้หลากสว่นของ
อาคารท่ียกโค้งจะโผลพ้่นน า้ นกัทอ่งเท่ียวสามารถพายเรือลอดอาคารชมความงามของสถาปัตยกรรมได้ 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่จังหวัดพษิณุโลก   ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) ช่ือของจงัหวดัมาจากค า
วา่ พิษณุ หมายถึง "พระวิษณ"ุ เทพตามความเช่ือของชาวฮินด ู รวมกบัค าวา่ โลก ท าให้มีความหมายเป็น 
"โลกแหง่พระวิษณุ" ในสมยัท่ียงัปกครองด้วยระบบมณฑลเทศาภิบาล ช่ือของจงัหวดันัน้สะกดวา่ พิศณุโลก 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกัพิษณุโลก   โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  

89/1 ถนนพทุธบูชา ในเมือง ตวัเมืองพิษณุโลก 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
จากนัน้ น าทา่นเดินทางตอ่ สูจ่งัหวดันา่น ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ) 

 จังหวดัน่ำน  จงัหวดัท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ีเก่าแก่ยาวนาน มีช่ือเรียกในพงศาวดารวา่ นันทบุรี เมืองนา่น
ในอดีตเป็นนครรัฐเลก็ ๆ ก่อตวัขึน้ราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 18 บริเวณท่ีราบลุม่แม่น า้นา่นและแม่น า้สาขาใน
หบุเขาทางตะวนัออกของภาคเหนือ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม        วัดภมูินทร์  เดิมช่ือ "วดัพรหมมินทร์" เป็นวดัท่ีแปลกกวา่วดัอ่ืน ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้าง
เป็นอาคารหลงัเดียวกนัประตไูม้ทัง้สีทิ่ศ แกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนีฝ้า
ผนงัยงัแสดงถึงชีวิตและ วฒันธรรมของยคุสมยัท่ีผา่นมาตามพงศาวดารของเมืองนา่น วดัภมิูนทร์สร้างขึน้เม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครอง เมืองนา่นได้สร้างขึน้หลงัจากท่ีครองนคร
นา่นได้ 6 ปี มีปรากฏในคมัภีร์เมือง เหนือวา่เดิมช่ือ "วดัพรหมมินทร์" ซึง่เป็นช่ือของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ 

วันที่สอง       วนัอังคำรที่ 8 กันยำยน 2563 
                   จ.พิษณุโลก - จ.น่ำน – วัดภมูินทร์ – วัดศรีพันต้น  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ผู้สร้างวดั แตต่อนหลงัช่ือวดัได้เพีย้นไปจากเดิมเป็น วดัภมิูนทร์  ทา่นชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวิหารหลวง 
“ฮูบแต้ม” ในวดัภมิูนทร์เป็นชาดกในพทุธศาสนา แตถ้่าพิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัย
นัน้ มีภาพท่ีนา่สนใจอยูห่ลายภาพ ภาพเดน่ คือ ภาพปู่ ม่านยา่ม่าน ซึง่เป็นค าเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลือ้ใน
สมยัโบราณกระซิบสนทนากนั ผู้ชายสกัหมึก ผู้หญิงแตง่กายไทลือ้อยา่งเต็มยศ ภาพวาดของหนุม่สาวคูนี่มี้
ความประณีตมาก ภาพนีไ้ด้รับการยกยอ่งวา่เป็นภาพท่ีงามเป็นเยี่ยมของวดัภมิูนทร์ 

  
 
 
 
 
  

จากนัน้น าทา่นชม         วดัศรีพันต้น  สร้างโดยพญาพนัต้น เจ้าผู้
ครองนครนา่น แหง่ราชวงศ์ภคูา (ครองนครนา่น ระหวา่ง พ.ศ. 1960 
- 1969 ) ช่ือวดัตรงกบันามผู้สร้าง คือพญาพนัต้น บางสมยัเรียกวา่ 
วดัสลพีนัต้น (ค าวา่ สล ี หมายถึง ต้นโพธ์ิ) ซึง่ในอดีตมีต้นโพธ์ิใหญ่
อยูด้่านทิศเหนือและทิศใต้ของวดั ปัจจุบนัถกูโคน่เพื่อตดัเป็นถนน
แล้ว วดัศรีพนัต้นได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีาเม่ือ พ.ศ. 2505 
ภายในวดัมีวิหารท่ีสวยงาม ตัง้เด่นเป็นสงา่มีสีทองระยิบระยบั เป็นอีกวดัหนึง่ในจงัหวดันา่นท่ีมีจิตรกรรมปนู
ปัน้ท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบนัได หน้าวิหารวดั สทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตา มี
ความสวยงามมาก  ดอู่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึง่ปัน้แตง่โดยช่าง ชาวนา่นช่ือ นายอนรัุกษ์ สมศกัด์ิ หรือ "สลา่รง" 
และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวติัของพระพทุธเจ้า และประวติั การก าเนิด เมืองนา่น โดย
ช่างชาวนา่น เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสธีรรมชาติสวยงามและทรงคณุคา่อยา่งยิ่ง 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกันา่น  โรงแรมนา่นตรึงใจ บูทีค หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  

354 หมู่ 2 ถ.นา่น ทา่วงัผา ต.ผาสงิห์ อ.เมือง นา่น 55000 
 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 

วันที่สำม      วันพุธที่ 9 กันยำยน 2563 
                   จ.น่ำน – วัดพระธำตุเขำน้อย – วัดศรีมงคล – วัดหนองบัว – อ ำเภอปัว – ร้ำนกำแฟไทลือ้  
                  – วดัภเูก็ต  
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 ชม        วดัพระธำตุเขำน้อย  เป็นวดัราษฎร์ องค์พระธาตุ
ตัง้อยูบ่นยอดดอยเขาน้อย ซึง่อยูด้่าน ตะวนัตกของตวัเมือง
นา่น สร้างในสมยัเจ้าปู่ แข็ง เม่ือปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตเุป็น
เจดีย์ก่อ อิฐถือปนูทัง้องค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตขุององค์สมเด็จพระสมัมาสมั พทุธเจ้าได้ 
รับการบูรณะปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่ ในสมยัพระเจ้าสริุยพงศ์ผริต 
เดชฯ ระหวา่งปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า และวิหาร
สร้างในสมยันีเ้ช่นกันวดัพระธาตเุขาน้อย เป็นปชูนียสถานท่ี
ส าคญั และเก่าแก่อีกแหง่หนึง่ของ จ.นา่น สนันิษฐานวา่มีอายุ
รุ่นราวคราวเดียวกบัพระธาตแุช่แห้ง ตัง้อยูบ่นดอยเบาน้อย สงู
จากระดบัน า้ทะเล ประมาณ 240 ม. หน้าวดัมีทางขึน้เป็น
บนัไดนาค 303 ขัน้  จากวดัพระธาตเุขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรอบของตวัเมืองนา่น ปัจจบุนั
บริเวณลานชมทิวทศัน์ ประดิษฐานพระพทุธมหา อุดมมงคลนนัทบุรีศรีนา่น ซึง่เป็นพระพทุธรูปปางประทาน
พร บนฐานดอกบวัสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนกั 27 บาท สร้างขึน้เน่ืองในมหามงคลท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูฯ่ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

น าทา่นเดินทางสู ่   วัดศรีมงคล ตัง้อยูท่ี่ต าบลยม อ าเภอทา่วงัผา เป็นวดัเก่าแก่ท่ีได้รับพระราชทาน
วิสงุคามสมีาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ท่ีมีช่ือท่ีสดุของวดันีคื้อ หลวงปู่ ก๋ง  ด้านหลงัวดัมีลานชมวิว ซึง่มี
ทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุง่นาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภคูาเรียงรายสลบัซบัซ้อน บริเวณนาข้าวมีท่ี
พกัและร้านกาแฟฮกันา่น มีสะพานไม้ไผเ่ช่ือมจากตวัวดัสามารถลงไปเดินเลน่ถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชม
วิว ทางวดัได้จดัท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกัผอ่น
หยอ่นใจ  ภายในวดัมีสิง่ท่ีนา่สนใจ ทัง้วิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม โดยเลยีนแบบการวาด
ของหนานบวัผนั จิตรกรชาวนา่นเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัภมิูนทร์และวดัหนองบวัของ
จงัหวดันา่น 
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 จากนัน้ชม          วดัหนองบัว อยูท่า่มกลางหมู่บ้านไทยลือ้อนั 
สงบร่มเย็น วดัแหง่นี ้ เป็นอีกหนึง่ผลงา นทางสถาปัตยกรรม และ
จิตรกรรม ชิน้เอกของเมืองนา่น วดัหนองบวัเป็น วดัชาวบ้าน 
ลกัษณะการตกแตง่ภายในตวัวิหารจึงเรียบงา่ยกวา่ ทัง้ลกัษณะ
วิหารก็เป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้าธรรมดา แตก่ระนัน้ วิหารวดัหนองบวั 
ก็เป็นอาคารท่ีทรงคณุคา่ ในแงส่ถาปัตยกรรมพืน้บ้าน ท่ีสวยงาม 
และหาชมได้ยาก จากค าบอกเลา่ กลา่ววา่ วดันีส้ร้างขึน้ ในราว พ.ศ.2405(สมยัรัชกาลท่ี 4) โดยทา่นสนุนัต๊ะ 
(ครูบาหลวง) เป็น หวัเร่ียวหวัแรง น าชาวบ้าน สร้างขึน้เป็นวดัประจ าหมู่บ้านหนองบวั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้เดินทางสู ่อ. ปัว แวะเช็คอิน         ร้ำนกำแฟบ้ำนไทลือ้-ล ำดวนผ้ำทอ ตัง้อยูริ่มทุง่นาหลายสบิไร่ 

ฉากหลงัเป็นขนุเขาสเีขียวสดุสายตา ตวัร้านเป็นบ้านไม้หลงัใหญ่ มีบาร์เบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม มีมมุถ่ายรูป
สวยงามหลากหลาย ( เร่ิมท านาช่วงเดือนกนัยายน และเก็บเก่ียวข้าวปลายเดือนตลุาคม )             

  
 
 
 
 
 น าทา่นชม        วัดภเูก็ต   ช่ือวดัภเูก็ตแตอ่ยูอ่ าเภอปัว แตเ่น่ืองด้วยเป็นวดัท่ีตัง้อยูบ่นเนินสงูซึง่ทางเหนือ

เรียกวา่ "ดอย" หรือ "ภ"ู จึงตัง้ช่ือวา่วดัภเูก็ต หมายถึง วดัท่ีตัง้อยูบ่นภบู้านเก็ต เป็นวดัท่ีสวยงามมากๆ ด้วย 
ไฮไลท์ของวดัแหง่นีคื้อวิวทุง่นาบริเวณหลงัวดัท่ีถือวา่เป็นวิวอนัซีนท่ีหลายๆ คนได้เห็นถึงกบัอึง้ในความ
สวยงาม วดัภเูก็ตแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภมูหศัจรรย์ มีฮวงจุ้ยถกูหลกัทกัษาพยากรณ์เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีภมิู
ประเทศสวยงามท่ีสดุแหง่หนึง่ในจงัหวดันา่น มีอุโบสถทรงล้านนาประยกุต์ จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ี
ประดิษฐาน "หลวงพอ่แสนปัวหรือหลวงพอ่พทุธเมตตา" องค์ศกัด์ิสทิธ์ิ ผินพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก เพง่
ตรงไปยงัอุทยานแหง่ชาติดอยภคูา ใต้เชิงดอย เป็นพืน้ท่ีท านาของชาวบ้าน เม่ือถึงฤดหูนาวจะเกิดทะเลหมอก
สดุแสนประทบัใจ ข้างลา่งเชิงเขามีแม่น า้ไหลผา่น ซึง่เป็นน า้ซบั ซมึมาจากใต้ดินไหลรินรวมกนั เป็นล าธารให้
ฝงูปลาและสตัว์น า้อยูอ่าศยั เป็นเขตอภยัทาน 

 
 
 
 
 
 



6 
 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกันา่น  โรงแรมนา่นตรึงใจ บูทีค หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  

354 หมู่ 2 ถ.นา่น ทา่วงัผา ต.ผาสงิห์ อ.เมือง นา่น 55000 
 

 
 
 
 เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู ่         อุทยำนแห่งชำติดอยภคูำ  ด้วย
เส้นทางแหง่ทิวทศัน์ขนุเขาท่ีงดงาม ภเูขาสงู ป่าไม้  อนัอุดม
สมบูรณ์และมีพรรณไม้โบราณ เช่น ต้นเต่ำร้ำงยักษ์ เป็นไม้
เฉพาะถ่ินของดอยภคูา จดัเป็นประเภทปาล์มล าต้นเด่ียว สงู
ประมาณ 40 เมตร ยงัไม่มีรายงานวา่พบท่ีใดในโลก น าทา่น
ชมวิว ณ จุดชมวิวลำนดดูำว ท่ีจะเห็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อน 
ชมต้นชมพภูคูาท่ีมีเป็นพนัธ์ุไม้หายากและมีท่ีน่ีแหง่เดียว 
(ดอกชมพภูคูาจะบานราวเดือนกมุภาพนัธ์ถึงต้นเดือน
มีนาคม )  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสูบ่อ่เกลอื  ระหวา่งทางผา่นเส้นทางแหง่ความสขุ 
เส้นทาง อ.ปัว-บอ่เกลอื         ถนนลอยฟ้ำ1256  
ถนนท่ีวิ่งไปตามสนัหลงัเขา ทา่มกลางภเูขา ป่าไม้ และหมอก 
ชม         โรงต้มเกลือสินธ์ุเทำว์  ท่ียงัใช้วิธีการต้มแบบโบราณ
มานานหลายร้อยปี 
น าทา่นเดินทางกลบั อ าเภอเมือง จงัหวดันา่น        พระธำตุแช่
แห้ง    พระธาตคุูบ้่านคูเ่มืองของชาวนา่น และเป็นพระ ธาตุ
ประจ าปีเถาะ สนันิษฐานวา่มี อายรุาว 600 ปี พญาการเมืองโปรด
ให้สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุท่ีได้มา
จาก กรุงสโุขทยั องค์พระธาตมีีุความสงู55.5 เมตร ตัง้อยูบ่นฐาน
สีเ่หลีย่มจตัรัุส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลอืงหมดทัง้
องค์ เป็นโบราณสถาน ท่ีงดงามท่ีสดุแหง่หนึง่ของล้านนา ทกุปีจะมี
งานนมสัการ พระบรมธาตแุช่แห้ง ระหวา่งวนัขึน้ 11 ค ่า ถึง 15 ค ่าเดือน 6 ทางเหนือ ซึง่จะอยูร่าวปลายเดือน
กมุภาพนัธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทกุปี พระบรมธาตแุช่แห้งปชูนียสถานท่ีส าคญัของเมืองนา่น มีอายกุวา่ 

วันที่ ส่ี          วนัพฤหสับดทีี่ 10 กันยำยน 2563  
                  อุทยำนแห่งชำติดอยภคูำ – บ่อเกลือ – พระธำตุแช่แห้ง  
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600 ปี ตามพงศาวดารเมืองนา่นกลา่ววา่พญาการเมืองโปรดเกล้าให้ สร้างขึน้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตท่ีุ
ได้มาจากเมืองสโุขทยัระหวา่งปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวดัพระธาตแุช่แห้ง ท่ีส าคญั
และแสดงให้เห็นถึงแบบอยา่งสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกลุช่างนา่น 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกันา่น  โรงแรมนา่นตรึงใจ บูทีค หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  

354 หมู่ 2 ถ.นา่น ทา่วงัผา ต.ผาสงิห์ อ.เมือง นา่น 55000 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 ชม        เฮือนเจ้ำพ่อฟองค ำ ( โฮงเจ้าฟองค า) สร้างจากไม้สกั

หลงัใหญ่สไตล์ล้านนา บ้านเก่าอายเุกือบ200ปี  โฮงเจ้าฟองค า
เป็นบ้านของเจ้าฟองค า เชือ้สายของเจ้าอนนัตวรฤทธิเดชเจ้าผู้
ครองนครองค์ท่ี 62  ค าวา่ “ โฮง ” เป็นค าพืน้เมือง
ล้านนา หมายถึง คุ้ม หรือท่ีอยูอ่าศยัของเจ้านายล้านนาไท พืน้ท่ี
ชัน้บนเป็นท่ีพกัอาศยั และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจดัแสดงวิถีชีวิตใน
อดีตและของโบราณท่ีมีคณุคา่ เช่น เคร่ืองเงิน และผ้าทอ เป็นต้น  โฮงเจ้าฟองค าเป็นตวัอยา่งของการอนรัุกษ์
บ้านไม้เก่าด้วยการปรับเปลีย่นการใช้สอยให้เหมาะสมกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั อีกทัง้เป็นทัง้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีชีวิตซึง่มีสว่นช่วยรักษามรดกวฒันธรรมของชาวนา่นโดยเฉพาะการทอผ้าพืน้เมืองไว้ได้
อยา่งนา่ช่ืนชม  จนได้รับรางวลัอาคารอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมดีเดน่ ประเภทบ้านพกัอาศยั (คุ้มเจ้า) ประจ าปี 
2555 จากสมาคมสถาปนิคสยาม 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นเดินทางสู ่จังหวัดแพร่  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
 
 
 

วันที่ห้ำ         วันศุกร์ที่ 11 กันยำยน  2563 
                   เฮือนเจ้ำพ่อฟองค ำ – จ.น่ำน – จ.แพร่ – พระธำตุช่อแฮ – แพะเมืองผี – จ.พษิณุโลก 
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นมสัการ          พระธำตชุ่อแฮ  วดัศกัด์ิสทิธ์ิเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มือง
จงัหวดัแพร่ และเป็นวดัพระธาตปุระจ าปี  เกิดของผู้ ท่ีเกิดปี
ขาล  องค์พระธาตชุ่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนา ทรงแปด
เหลีย่ม บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจงัโก องค์พระธาตสุงู 33 
เมตร   ส าหรับช่ือพระธาตชุอ่แฮนัน้ บ้างวา่ได้มาจากช่ือผ้าแพร
ชัน้ดีซึง่ทอจากสบิสองปันนาท่ีชาวบ้านน ามาผกูบูชาพระธาต ุ
บ้างก็วา่มาจากผ้าแพรท่ีขนุลวัะอ้ายก๊อมน ามาถวาย ทกุปีจะมีงานนมสัการพระธาตใุนวนัขึน้ 9 ค ่า- ขึน้ 15 ค ่า 
เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) 
จากนัน้น าทา่นชม          วนอุทยำนแพะเมืองผี  เกิดจากสภาพภมิูประเทศซึง่เป็นดิน และหินทรายถกูกดั
เซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลกัษณะตา่งๆ แพะแปลวา่ ป่าละเมาะ เมืองผีแปลวา่ เงียบเหงา ได้มีการ
ประกาศจดัตัง้เป็นวนอุทยาน เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2524 มีเนือ้ท่ี 167 ไร่   นกัธรณีวิทยาประมาณอายสุถานท่ี
แหง่นีว้า่ นา่จะเกิดขึน้ประมาณไม่เกิน 2 ล้านปี แล้วเหตใุดท่ีแหง่นีถ้ึงถกูเรียกวา่แพะเมืองผี เพราะท่ีน่ีมีแพะ
กบัผีใช่หรือไม่ ความจริงแล้ว “แพะเมืองผี” เป็นภาษาพืน้เมืองของทางภาคเหนือ ค าวา่ “แพะ” ในส าเนียงของ
ชาวแพร่ออกเสยีงวา่ “แป๊ะ” หมายถึง ใช้เรียกช่ือป่าประเภทหนึง่ มีลกัษณะเป็นป่าโปร่งโลง่คล้ายกบัค าวา่ป่า
ละเมาะ แตท่บึกวา่ สว่นค าวา่ “เมืองผี” หมายถึงดินแดนเร้นลบั เพราะไม่มีผู้คนหรือแม้กระทัง่โค กระบอื ผา่น
ไปมาอดีตเลย ณ ท่ีแหง่นีเ้ลย สถานท่ีแหง่นัน้มีความเงียบเงา วงัเวง นา่กลวั จนไม่มีผู้คนกล้าเข้ามาเพราะกลวั
หลงป่า ดงันัน้ “แพะเมืองผี” ก็คือ บริเวณป่าท่ีเงยีบ วงัเวงและนา่กลวั 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นเดินทางสู ่จงัหวดัพิษณุโลก ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกัพิษณุโลก   โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  

89/1 ถนนพทุธบูชา ในเมือง ตวัเมืองพิษณุโลก 
 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
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เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นนมสัการ        พระพุทธชินรำช วัดพระศรีรัตนมหำ
ธำตุวรมหำวิหำร หรือช่ือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ "วดัใหญ่" 
ตัง้อยูท่ี่ ถนนพทุธบูชา ริมฝ่ังแม่น า้นา่นด้านทิศตะวนัออก ตรง
ข้ามกบัศาลากลางจงัหวดัพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวง ชัน้
เอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปในฐานะสถานท่ี
ประดิษฐานพระพทุธชินราช พระพทุธรูปท่ีได้รับการยกยอ่งวา่
สวยงามท่ีสดุในประเทศไทย สว่นในพงศาวดารเหนือกลา่วไว้
วา่ " ในราวพทุธศกัราช 1900 พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก (พระ
มหาธรรมราชาลไิท) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงสโุขทยั 
ทรงมีศรัทธาเลือ่มใสในบวรพทุธศาสนาเป็นอยา่งยิ่ง ทัง้ยงัได้
ทรงศกึษาพระไตรปิฎกและคมัภีร์ ศาสนาอ่ืน ๆ จนช ่าชอง
แตกฉาน หาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยาก พระองค์ได้ทรงสร้างวดั
พระศรีรัตนมหาธาต ุในฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้นา่น มีพระปรางค์อยูก่ลาง มีพระวิหาร 4 ทิศ มีพระระเบียง 2 
ชัน้และทรงรับสัง่ให้ปัน้หุน่หลอ่พระพทุธรูปขึน้ 3 องค์ เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทัง้ 3 
หลงั" ตอ่มาเม่ือ ปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ยกขึน้
เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบนัจึงมีช่ือเต็มวา่ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
  เดินทางกลบักรุงเทพฯ ระยะทาง 380กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง ) 
เย็น  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หก        วันเสำร์ที่ 12 กันยำยน 2563 
          จ. พิษณุโลก  – วัดพระศรีรัตนมหำธำตุรำชวรมหำวหิำร – กรุงเทพฯ   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2458
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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อัตรำค่ำบริกำร        7-12 กันยำยน  / 14 – 19 กันยำยน 2563 
   

กันยำยน 2563 
ผู้ใหญ่ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

เดินทำง ขัน้ต ่ำ 20 ท่ำน 15,800 บำท 5,800 บำท 

ค่ำบริกำรนีร้วม  คา่รถทศันาจร 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม  5 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถ              
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 14 วนั  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุ
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความ
ลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 


