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วันแรก (22/10/64)
กรุงเทพฯ-น่ าน
20.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่
21.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ เดินทางสู่ จ.น่าน
วันที่สอง ( 23/10/64)
น่ าน-ปัว-บ่ อเกลือ-น่ าน
07.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า อ.ปั ว จ.น่าน รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ สถานีโจ้ก

08.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ อําเภอบ่ อเกลือ เส้นทางเป็ นหุบเขาสลับทับซ้อนกันหลายลูก ระหว่างทางจะได้พบกับ ถนนลอยฟ้ า
ถนนหลวงหมายเลข 1081 ท่านจะได้สมั ผัสกับความรู ้สึก เหมือนกําลังนัง่ รถอยูบ่ นถนนลอยฟ้า ที่ถูกล้อมลอบด้วย
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12.00 น.

บ่าย

18.00 น.
พักที่ (1)

ภูเขา ท่ามกลางป่ าใหญ่ และไอหมอก ชม บ่ อเกลือ สิ นเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอําเภอบ่อเกลือ ถูก
ขนานนามว่าเป็ นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะได้เห็นกระบวนการทําเกลือของของคนพื้นเมือง สําหรับนักสะสม ที่นี่ก็
่ ่างจากบ่อเกลือภูเขา
มีผลิตภัณฑ์พ้น
ื เมืองให้เลือกซื้ อมากมาย จากนั้นไปถ่ายรู ปชิคๆ เช็คอินที่ จุดชมวิวบ้ านสะปัน อยูห
ประมาณ 9 กิโลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่ า และขุนเขา มีลาํ ธารไหลผ่านตลอดสาย ซึ่งจุดชมวิวจะ
อยูบ่ ริ เวณหน้าวัดบ้านสะปั น เมื่อมองจากมุมสู ง จะเห็นเป็ นวิวหมู่บา้ น ถูกโอบล้อมด้วยทุ่งนา กลางหุบเขา ทัศนียภาพ
สมบูรณ์สวยงามมาก นําท่านแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนน
สายนี้ ยิง่ ถ้าไปช่วงฤดูฝน หรื อปลายฝนต้นหนาวจะได้เห็นหมอกหนาสวยสุ ดตา
รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ร้านหัวสะพาน

นําท่านผ่านชมถนนลอยฟ้ า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเส้นทางที่งดงาม เป็ นเส้นทางจากอําเภอบ่อเกลือ สู่
อําเภอปั ว ภาพฝันในม่านหมอก นําท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต วัดตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นเก็ต และอยูบ่ นบนเนินเขา ซึ่งชาวเหนือ
จะเรี ยกเขาว่า “ดอย หรื อ ภู” ส่ งผลให้วดั แห่งนี้มีชื่อว่าภูเก็ต โดยตั้งชื่อตามภูมิที่ต้ งั อยู่ ไฮไลท์ของวัดนี้อยูท่ ี่ลานของ
โบสถ์ เมื่อมองออกไป จะเห็นเป็ นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบล้อมโดยทิวเขาน้อยใหญ่ หลังจากนําทุกท่านมาเติมคาเฟอิน
ถ่ายรู ปเช็คอินที่ ร้ านกาแฟบ้ านไทลื้อ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงอําเภอปั ว ดื่มกาแฟ แลบรรยากาศนาข้าว
ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทลื้อดั้งเดิม แล้วเดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน
รับประทานอาหารคํ่าอิสระที่ ถนนคนเดินน่าน(Nan Night Food Market) ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองนานาชนิด
พัก ชมนารี สอร์ท (น่าน) หรื อระดับเดียวกัน พักห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สาม (24/10/64)

07.00 น.
08.00 น.

น่ าน-แพร่

รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ พระธาตุแช่ แห้ ง เป็ นพระธาตุประจําคนเกิดปี เถาะ(ปี กระต่าย) เป็ นพระธาตุคู่บา้ นคู่เมืองน่าน เป็ นสถานที่
บรรจุพระบรมสารริ กธาตุที่ได้มาจากสมัยสุ โขทัย องค์พระธาตุบุดว้ ยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็ นศิลปะการก่อสร้างที่
มีความวิจิตรงดงามมาก มีความเชื่อกันว่าผูท้ ี่ได้มาสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง จะทําให้ชีวิตอยูด่ ี มีสุข ปราศจาก
โรคภัยต่างๆ การงานเจริ ญก้าวหน้า อนุโมทนา นําท่านเดินทาง อุโมงค์ลลี าวดี ซุม้ ต้นลีลาวดีหรื อต้นลัน่ ทมอยูบ่ ริ เวณ
ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ข้ ึนเป็ นแถวเรี ยงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ตน้ ไม้ยง่ิ ใหญ่
อลังการ ถือเป็ นแลนด์มาร์กสําคัญ ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรู ปสวยๆเช็คอินกัน สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทัศน์ตลอด
สองฝั่งข้างทาง จากนั้นเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็ นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความสวยที่
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แปลกกว่าวัดอื่นของวัดภูมินทร์ คือ เป็ นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็ นอาคารหลังเดียวกัน เป็ นทรงจัตุรมุข
สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย ์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในส่ วน
จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหรื อที่เรี ยกกันว่า ฮูปแต้ม ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงที่วดั ภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ สมัย
เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) และใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ที่ได้รับ
ฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์เมืองน่าน ได้แต่งคํากลอนอันสุ ดแสนโรแมน
ติกเป็ นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถ้อยคํากระซิบของปู่ ม่านย่าม่าน อิสระให้ท่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังสี ฝน
ุ่ เล่า
เรื่ องชาดก ตํานานพื้นบ้าน และความเป็ นอยูข่ องชาวน่านในอดีต เสมือนเป็ นการบันทึกเรื่ องราวของจังหวัดน่าน ผ่าน
งานจิตรกรรม ลงบนผนังสี ฝน
ุ่ และบริ เวณรอบๆวัดภูมินทร์ มีของที่ระลึก ขนมไทย สิ นค้าพื้นบ้านจําหน่ายมากมาย
นําท่านไปสักการะเสริ มความเป็ นสิ ริมงคลที่ เสาหลักเมืองน่ าน ณ วัดมิง่ เมือง จุดเด่นสําคัญของวัดแห่งนี้ คือลายปูน
ปั้ นที่ผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝี มือจากเชียงแสน ประณี ต งดงามมาก ชม วัดพระธาตุเขาน้ อย องค์พระ
ธาตุต้ งั อยูบ่ นยอดดอยเขาน้อย เป็ นเจดียก์ ่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็ นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ เป็ นปูชนียสถานที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของน่าน ทางขึ้นเป็ นบันไดนาค 303 ขั้น
รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ เรื อนแก้ว

นําท่านเดินทางสู่ บ้ านนาคูหา แหล่งโอโซน อันดับ7ของประเทศ นําท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิม
พระเกียรติ กราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวนจําลองเป็ นพระธาตุประจําปี เกิด ปี จอ และเจดียช์ เวดากองจําลอง(พระ
ธาตุประจําปี มะเมีย) จากนั้น จุดเช็คอินของที่นี่กค็ ือ วัดนาคูหา ที่มีความโดดเด่นโดยมีการสร้างพระพุทธรู ป หรื อ พระ
เจ้าตนหลวงไว้กลางทุ่งนา สี ทองขององค์พระตัดกับสี เขียวของทุ่งนาต้นข้าวและภูเขาที่ลอ้ มรอบ เป็ นภาพที่สวยงาม
และชวนให้ผคู ้ นที่แวะเวียนไปต่างก็กดชัตเตอร์ถ่ายรู ปรัวๆ นอกจากนี้ที่นี่ ยังมีกิจกรรมเรี ยนรู ้ชุมชนอีก เช่น การทําผ้า
มัดย้อม โดยใช้ฮอ้ ม นําท่านศึกษาพร้อมเลือกซื้อเป็ นของที่ระลึก

จากนั้นเดินทางสู่ วนอุทยาน แพะเมืองผี “ แพะเมืองผี ” ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือคําว่า “แพะ ” ในที่น้ ีหมายถึงป่ า
แพะนัน
่ เอง ส่ วนคําว่าเมืองผี ก็เป็ นชื่อที่ชาวบ้านเรี ยกกันสื บมาในสมัยดึกดําบรรพ์ โดยอาจจะเห็นว่าป่ าแพะตรงนี้มี
่ า้ น คู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็ น
ลักษณะพิศดาลของภูมิประเทศ สักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คูบ
วัดพระธาตุประจําปี เกิดของผูท้ ี่เกิดปี ขาล
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ชม วัดพงษ์ สุนันท์ วัดนี้สร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัด แต่ตอ้ งสร้างก่อนปี พ.ศ. 2472 เดิมเรี ยกว่า “ วัดปง
สนุก ” ต่อมามีบนั ทึกว่าเมื่อปี พ.ศ. 2472 ผนังวิหารได้พงั ทลายลงเพราะเกิดนํ้าท่วม ทําสังฆกรรมไม่ได้หลายปี หลวง
พงษ์พิบูลย์ (พรหมวงศ์พระถาง) และภรรยาของท่านคือ เจ้าสุ นน
ั ตามหายศปั ญญา จึงได้เป็ นผูน้ าํ ในการก่อสร้างวิหาร
ใหม่ และพระมหาโกศลอคฺ ควีโร ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “วัดพงษ์สุนน
ั ท์” ถึงปั จจุบนั นําท่านเดินทางสู่ กาดกองเก่ า และ
กาดพระนอน ถนนคนเดินเมืองแพร่ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็ นย่านบ้านเรื อนที่ยงั คงเป็ นอาคารเก่า โดยมี 2 กาดอยูต่ ิดกันคือ
กาดกองเก่ากับกาดพระนอน จัดขึ้นเพื่อเป็ นพื้นที่คา้ ขายสิ นค้าในท้องถิ่น กิจกรรมสันทนาการของคนในชุมชน เป็ น
แหล่งพบปะของคนเมืองแพร่ และเป็ นแหล่งถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะมีแค่วนั เสาร์
เท่านั้น สิ นค้าที่นาํ มาขายล้วนเป็ นของพื้นเมืองทั้งสิ้ น เสื้ อผ้าพื้นเมือง และสิ นค้าอื่นๆ โดยพ่อค้าแม่คา้ ที่นาํ สิ นค้ามา
ขายล้วนเป็ นคนในชุมชน จะได้เห็นถึงเสน่ห์ของกาดกองเก่าเห็นถึงความน่ารักของพ่อค้าแม่คา้ พร้อมอิสระอาหารคํ่า
เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้ อสิ นค้า
โรงแรมธาริศ อาร์ ท (แพร่ ) หรื อระดับเดียวกัน พักผ่ อนห้ องละ 2-3 ท่ าน

วันที่สี่ (25/10/64)
แพร่ -อุตรดิตถ์ -กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า(5)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

ออกเดินทางสู่ อ.สู งเม่น จ.แพร่ สักการะ วัดสู งเม่ น ถือว่าเป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึ่งในจังหวัดแพร่ มีอายุ ไม่นอ้ ยกว่า 300 ปี
ตามตํานานเล่าว่า วัดสู งเม่น หรื อ ชื่อในคัมภีร์ธรรม ปรากฏชื่อวัดว่า “วัดสุ่ งเม้นแก้วกว้าง” เคยมีพ้น
ื ที่กว้างขวาง และ
มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เจ้าเมือง เจ้าผูค้ รองนคร เจ้าราชวงค์ต่าง ๆ ทั้งใน ล้านนา และ ล้านช้าง ต่างเคยมา
นมัสการคัมภีร์ธรรมพระไตรปิ ฎกเพื่อสักการะพระนอน ณ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรื อ วัดพระธาตุสุโทนมงคล
คีรีสามัคคีธรรม เป็ นวัดสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2520 มีจุดเด่นคือเป็ นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่
สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ภาพจิตรกรรม บนฝาผนังระเบียงคตเป็ นเรื่ องราวของชาดกพื้นบ้านและภาพพุทธประวัติ
ในบริ เวณวัดมีเจดียท์ รงล้านนากว่า 30 องค์ ด้านหน้าบันไดทางขึ้นทิศตะวันออกมีรูปปั้ นสิ งห์ขนาดใหญ่และพระนอน
องค์ใหญ่โดดเด่นอยูด่ า้ นหน้าวัด นอกจากนี้ยงั มีอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สกั ทรงล้านนา ที่เก็บรวบรวมเรื่ องราวของล้านนา
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และเมืองแพร่ จัดแสดงเครื่ องใช้อาวุธของนักรบโบราณ รวมทั้งภาพถ่ายของเจ้านายฝ่ ายเหนือและ ภาพเหตุการณ์ต่าง
ๆ ในล้านนา แบบผสมผสาน

12.00 น.
22.30 น.
หมายเหตุ

จากนั้นนําท่าน อาณาจักรบ้ อง หรื อ บ้ องCafe แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดแพร่ จัดแบบสวนญี่ปุ่น ที่มีเอกลักษณ์
และความสวยงามเป็ นสัดเป็ นส่ วน มีมุมถ่ายรู ปต่างๆมากมาย เสมือนท่านได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ เตาหลวง2 และซื้อของฝากกลับบ้าน
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ............
รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม แต่ คาํ นึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก

อัตราค่ าบริการท่ านละ 4,444 บาท พักเดีย่ วเพิม่ 1,500 บาท

อัตรานีร้ วม
-รถตูป้ รับอากาศตลอดการเดินทาง
-ค่าที่พกั ตามที่ระบุ ในโปรแกรม
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ , มัคคุเทศก์
-อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่ องดื่ม
-วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท , วงเงินประกันอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ
-ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด ฯลฯ
-ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 400 บาท
เงื่อนไขการชําระเงิน ชําระมัดจําท่านละ 1,500 บาท ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 14 วัน
 การยกเลิกการเดินทาง
• แจ้ งล่ วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
• ก่ อนเดินทาง 20 วัน (ทําการ) ยึดมัดจํา
• แจ้ งภายใน 20 วัน (ทําการ) ไม่ คืนเงิน
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มาตรการป้ องกัน โควิท -19

ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิทธิ์รับแต่ ท่านที่เข้ าเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้

• ผูเ้ ดินทางต้องได้รับการฉี ดวัคซีนป้องกันโควิท ครบแล้วทั้ง 2 เข็ม มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน และไม่อยูใ่ นกลุม่ เสี่ ยง
• สําหรับผูท้ ี่เคยป่ วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้ นสุ ด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อ
มาแล้วภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉี ดวัคซีนครบแล้วทั้ง 2 เข็ม
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