
 

  

 

2TH���: น่าน แพร่ อุตรดติถ์ พษิณุโลก � วนั � คืน (VAN) 

 

 แผนการเดนิทาง 
 

 
 
 

��.	
น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ จ.น่าน 
"
.

น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านีB ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัBงสิBน 
 
 

 

 สิ#นสุดการใหบ้ริการ  


&.

 น. เดินทางถึง จังหวดัน่านแวะใหท่้านทาํภาระกิจส่วนตวัตามอธัยาศยั 
  นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตยขึ์#นที5ดอยเสมอดาวนอกจากนี#  
 ท่านยงัสามารถชมผาหัวสิงห์ไดใ้นเวลาเดียวกนัอีกดว้ย 

7.	
 น. บริการอาหารเช้า (G) ณห้องอาหารของรีสอร์ทหลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองน่าน 

�.	
 น. เดินทางถึง ตัวเมืองน่าน 
  นาํท่านเดินทางไปยงัวดัมิJงเมืองเป็นที5ประดิษฐานเสาหลกัเมืองของจงัหวดัน่าน 
  วัดมิ�งเมืองเดิมเป็นวดัร้างมเีสาหลกัเมืองที�เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบพบที�ซากวิหารในราวปี "#$$  

เจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าครองนครน่านสถาปนาวดัใหม่ตั+งชื�อว่าวดัมิ�งเมืองตามชื�อที�เรียกเสาหลกัเมืองว่าเสามิ�งเมืองต่อมาปี "-".
ได้มกีารรื+อถอนและสร้างอุโบสถหลงัใหม่เป็นแบบล้านนาร่วมสมยัแบบในปัจจุบันลกัษณะเด่นคือลายปูนปั+นที�ผนังด้านนอก

วนัแรก กรุงเทพฯ - จ.น่าน 
 

วนัทีJสอง น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  - ดอยเสมอดาว  - ผาหัวสิงห์  - วดัมิJงเมือง  - วดัภูมินทร์  - วดัพระธาตุ
ช้างคํBาวรวหิาร  - พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตจัิงหวดัน่าน  - วดัหนองบัว  - อ.ปัว  - ร้านกาแฟบ้านไทลืBอ  - 
ร้านลาํดวนผ้าทอ  - วดัภูเกต็  - วดัศรีมงคล 



 

  

 

ของพระอุโบสถมคีวามสวยงามวิจิตรบรรจงมากเป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสนมคีวามวิจิตรงดงามมากภายในมภีาพจิตรกรรมฝา
ผนังแสดงให้เห็นวิถชีีวิตของชาวเมืองน่านฝีมือช่างท้องถิ�นยคุปัจจุบันและในบริเวณวดัยงัเป็นที�ประดิษฐานเสาหลกัเมืองซึ�งอยู่
ในศาลาจตรุมขุด้านหน้าพระอุโบสถเสาหลกัเมืองสูงประมาณ ; เมตรฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทองยอดเสา
แกะสลกัเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื�อเมตตากรุณามทิุตาอุเบกขา  

  นาํชมจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงามของวิหารจตุรทิศภายในวดัภูมินทร์Unseen In Thailandและ  
 นมสัการพระประธานจตุรทศิเพื5อความเป็นสิริมงคล 
  นาํท่านเดินทางไปนมสัการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนีที5วดัพระธาตุช้างคํBาวรวหิาร 
  นาํท่านชมพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติจังหวดัน่านชมงาช้างดํา สญัลกัษณ์แห่งเมืองน่าน 
เที5ยง  บริการอาหารกลางวนั (Z) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารนาํคณะทวัร์เดินทางไปยงัอ.ปัว 

นาํท่านไปชมหมู่บ้านไทลืBอที5บ้านหนองบัวอ.ท่าวงัผาซึ5งอพยพมาจากสิบสองปันนาเลือกซื#อผา้ทอพื#นเมืองที5มี
ชื5อเสียงชมจิตรกรรมไทลื#ออนังดงามภายในวิหารวดัหนองบัว 

  นาํท่านไปเลือกซื#อเครื5องเงินที5ผลิตจากโรงงานทาํเครื5องเงินที5อ.ปัว 
  นาํท่านไปจิบเครื5องดื5มกาแฟและจิบบรรยากาศสไตลไ์ทลื#อพื#นบา้นที5ร้านกาแฟบ้านไทลืBอของ 
  ร้านลาํดวนผ้าทอเป็นอีกหนึ5งร้านเก๋ไก๋ติดริมนาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทลื#อดั#งเดิมเมื5อไดเ้ห็น 
 ตอ้งร้องวา๊ว!! น่าซื#อเครื5องดื5มซกัแกว้ไปนั5งเล่นนอนเล่นรับลมเยน็มองดูววินาขา้วและขนุเขาที5อยูเ่บื#อง  
 หนา้พร้อมถ่ายภาพเช็คอินเก๋เก๋ยงักระท่อมปลายนาในแบบฉบบัที5ไม่เหมือนใคร 

นาํท่านชม วดัภูเกต็ ชมวหิารทรงลา้นนาประยกุต ์และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมยั 3 มิติ ที5แสดงวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ5น และภาพพทุธประวติัไดอ้ยา่งวิจิตรตระการตา และไฮไลทข์องวดัภูเกต็คือ ลานชมวิวหนา้
อุโบสถ ท่านจะไดเ้ห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกวา้ง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลงั 
วัดภูเกต็ ได้ตั+งชื�อตามหมู่บ้านเกต็ แต่เนื�องด้วยเป็นวดัที�ตั+งอยู่บนเนินสูง จึงตั+งชื�อว่า "วดัภูเกต็" หมายถึง วดับ้านเกต็ที�อยู่บนภู 
เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สวยงามอีกแห่งหนึ�งในจังหวดัน่าน มอุีโบสถทรงล้านนาประยกุต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นที�
ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที�ศักดิ>สิทธิ> ด้านล่างวัดมแีม่นํ+าไหลผ่าน นักท่�องเที�ยวสามารถให้
อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝงูปลาได้ และสามารถมองเห็นฝูงปลาที�อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน 

  นาํท่านเดินทางไป วดัศรีมงคล (ก๋ง)ไหวพ้ระเพื5อเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภณัฑม์งคลธรรมรังสี 
  เรือนไทยลา้นนาประยกุต ์จิบกาแฟ ชมวิวดอยภูคา และทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกบัมุมถ่ายรูปเก๋ๆ 
  วัดศรีมงคล (ก๋ง)เป็นวัดเก่าแก่ที�ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั+งแต่ปีพ.ศ. ";A- พระสงฆ์ที�มีชื�อที�สุดของวดันี +คือ 
  หลวงปู่ก๋งด้านหลงัวัดมลีานชมวิวซึ�งมทัีศนียภาพที�งดงามมองเห็นทุ่งนาเขยีวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียงราย 
  สลบัซับซ้อนโดยบริเวณลานชมวิวทางวดัได้จัดทาํเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุดรวมถึงร้านกาแฟ  
 บรรยากาศไทยๆให้พักผ่อนหย่อนใจภายในวดัมสิี�งที�น่าสนใจทั+งวิหารหลวงที�มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม  
 โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบัวผนัจิตรกรชาวน่านเชื+อสายไทลื+อซึ�งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที�วดัภูมินทร์และวดั  หนองบัว
ของจังหวดัน่านรวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสีซึ�งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม นอกจากนี+ยงัม ี

พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสีเรือนไทยล้านนาประยกุต์ตัวเรือนใช้ไม้สักทองทั+งหมดงามสง่าเห็นมาแต่ไกลที�รวบรวมเอาเครื�องใช้
ต่างๆในสมยัโบราณมาจัดให้ชมอาทิอุปกรณ์ที�ใช้ทาํมาหากินของคนโบราณใบเกิดหรือใบสูติบัตรที�จารึกลงในใบลานรวมถึง
เครื�องเงินต่างๆนอกจากนี+ยงัมีภาพของหลวงปู่ครูบาวดัก๋งและพระเกจิชื�อดังต่างๆ 



 

  

 

  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที5พกัณโรงแรมแสงทองรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
เยน็  บริการอาหารเยน็ (�) ณ ร้านอาหารหลงัอาหารเดินทางกลบัที5พกั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
 
 

เชา้  อรุณสวสัดิN ยามเชา้ ดว้ยอากาศบริสุทธิN  สดชื5น เยน็สบาย  
  รับประทานอาหารเช้า (\) ณ ห้องอาหารของทีJพกั  
  หลงัอาหารเกบ็สมัภาระ เช็คเอา้ท ์นาํคณะทวัร์ออกเดินทางสู่ ตัวเมืองน่าน 

�.	
 น.  เดินทางถึง ตัวเมืองน่าน 

นาํท่านเดินทางไปยงั เฮือนฮังต่อกาแฟน่านจุดนดัหมายของคอกาแฟ 
เฮือนฮังต่อได้รวบรวมเมลด็กาแฟจากแหล่งปลกูที�มชืี�อเสียงของน่านไม่ว่าจะเป็น 
กาแฟจากบ้านสันเจริญสายพันธ์ุเบอร์บอนและคาติมอร์เหมาะสาํหรับชงเป็นกาแฟร้อนด้วยรสที�เข้มข้นจึงสามารนาํมาชงเป็น
กาแฟเยน็ได้ 
กาแฟมณีพฤกษ์ปลกูบนความสูง G,-$$ เมตรเหนือระดับนํ+าทะเลด้วยสภาพอากาศและคุณสมบัติของดินทาํให้ได้กาแฟสายพันธ์ุ
พิเศษเช่นเกอิชาทริปปิก้าเหมาะสาํหรับการชงกาแฟร้อนด้วยความหอมที�แตกต่างทาํให้ได้ดื�มดํ�ากับรสชาติของกาแฟอย่าง
แท้จริงค่อนข้างมรีาคาแพงกว่ากาแฟจากดอยอื�นๆ 
และกาํลงัเป็นที�สนใจอยากให้คนน่านรู้จักคือ 
กาแฟบ่อเกลืออราบิก้าคาติมอร์บนความสูง G,;$$ เมตรเหนือระดับนํ+าทะเลทาํให้ดินที�มส่ีวนผสมของเกลือส่งผลให้กาแฟมี
รสชาติมนักลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชงได้ทั+งร้อนและเยน็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านที�มรีายได้หลกัเพิ�มขึ+นจากการปลกู
พืชเชิงเดี�ยวหันมาปลกูกาแฟเพื�อรองรับนักท่องเที�ยวที�ไปเยือนบ่อเกลือเหนือขึ+นไปของอาํเภอบ่อเกลือที� บ้านห้วยขวากยงัมี
กาแฟอราบิก้าปลกูที�ระดับความสูง G,A$$ เหนือระดับนํ+าทะเลในพื+นที�ได้รับการส่งเสริมชาวเขาให้มรีายได้และอยู่ คู่กับป่าทาํให้
กาแฟมกีลิ�นหอมกลมกล่อมลงตัวเหมาะสาํหรับกาแฟร้อนให้สัมผสัอราบิกาน่านอย่างแท้จริง นอกจากจะเป็นสถานที�จิบกาแฟ
แห่งใหม่ของน่านที�คัดสรรเมลด็กาแฟดีจากแหล่งต่างๆของน่านมเีครื�องดื�มจากชาเบเกอรีให้เลือกอิ�มอร่อย  
เรื� องกาแฟเพียงแค่เริ�มต้นเพราะที�นี�ยงัคัดสรรกาแฟดีจากแหล่งปลกูของน่านมาเพิ�มเติมให้ได้ลิ+มรส 
ณเฮือนฮังต่อกาแฟน่านณขณะนี+ถือเป็นสถานที�ท่องเที�ยวแห่งใหม่ใจกลางเมืองเพราะไม่ใช่แค่มมุจิบกาแฟธรรมดาแต่เป็น
เหมือนดั�งบ้านหลงัใหญ่ที�ต้อนรับผู้มาเยือนพาเพื�อนฝงูมาเที�ยวนาํครอบครับมาพักผ่อนจูงลกูจูงหลานมาเดินเล่นเตร็ดเตร่มมีมุ
ต่างๆกระจายไปทั�วนั�งเดินเหินไม่มเีบื�อ 
จากเฮือนฮังต่อไป -$ เมตรด้านซ้ายมือที�นี�ยงัมทีีเดด็สุดคือจุดกางเต้นท์ตั+งแคมป์ผิงไฟท่ามกลางดงดอกดาวกระจายที�กาํลังเบ่ง
บานพร้อมกับจุดถ่ายภาพตามมมุๆต่างกระจายรอบๆกับรถโรงเรียนรถโดยสารประจาํทางที�นานวนัไม่ได้เห็นวิ�งตามท้องถนน
อีกแล้วกลบัไปย้อนความหลังวันเก่าๆที�เคยใช้รถประจาํทางในยคุพ่อแม่ยงัสาว 

  นาํคณะทวัร์เดินทางไปไปนมสัการพระธาตุประจาํปีเกิดปีเถาะพระธาตุแช่แห้ง 
  นาํท่านไปยงัวดัพระธาตุเขาน้อยแลนมาร์คสาํคญัของจงัหวดัน่าน 

วนัทีJสาม อ. ปัว  - น่าน  - เฮือนฮังต่อ  - พระธาตุแช่แห้ง  - วดัพระธาตุเขาน้อย  - แพร่  - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่  - วดั
พงษ์สุนันท์ 

 



 

  

 

วัดพระธาตุเขาน้อยเป็นปูชนียสถานเก่าแก่แห่งหนึ�งที�อยู่บนดอยเขาน้อยมขีั+นบันไดนาค;$; ขั+นให้เดินขึ+นไปหากใครไม่อยาก
เดินขึ+นกส็ามารถขบัรถขึ+นถึงตัววดัได้เช่นกันนาํคณะไปนมสัการพระพทุธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่านซึ�งเป็น
พระพทุธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูงA เมตรบนยอดพระเกศาทาํจากทองคาํหนัก". บาทสร้างขึ+นเนื�องในมหามงคลที�
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่ฯทรงเจริญพระชนมพรรษาL รอบเมื�อวนัที�- ธันวาคมพ.ศ. "-#" สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางไปยงั
วดัศรีพันต้นชมวิหารที�สวยงามตั+งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยบัเป็นอีกวดัหนึ�งในจังหวดัน่านที�มจิีตรกรรมปูนปั+นที�สวยงาม
โดยเฉพาะพระพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตามีความสวยงามมาก 

เที5ยง  บริการอาหารกลางวนั (�) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารนาํคณะทวัร์เดินทางไปยงั จังหวดัแพร่ 
�&.

 น.  เดินทางถึง จังหวดัแพร่ นาํคณะทวัร์เดินทางไปยงัคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ 
  คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่คุ้มแห่งนี+เป็นอาคารโอ่โถงมปีระตูหน้าต่างทั+งหมด." บานงดงามด้วยลวดลายฉลไุม้อยู่ด้านบน 
 ปั+นลมและชายคานํ+าเป็นสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลที�- ยคุต้นซึ�งมรูีปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยโุรปถือเป็นอีก 
 หนึ�งมนต์เสน่ห์แห่งเรือนเก่าในเมืองแพร่ที�ไม่ควรพลาดแวะมาเที�ยวชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่แห่งนี+ 

  นาํท่านชมวดัพงษ์สุนันท์ 
  วัดพงษ์สุนันท์ซึ�งภายในวดัมพีระนอนสีทองอร่ามอยู่ริมกาํแพงเป็นสัญลกัษณ์ของวดัใกล้กับซุ้มประตูมงคลGA   
  ยอดวดัพงษ์สุนันท์เป็นวัดประจาํตระกูลวงศ์บุรีเดิมเป็นวัดร้างชื�อ “วดัปงสนุก”ต่อมาเมื�อพ.ศ. "#." ได้มกีารบูรณะวดั 
 และสร้างวิหารใหม่ 

  นาํท่านเดินทางเขา้ที5พกัณบ้านไออนิสปาย หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
เยน็  บริการอาหารเยน็ (^) ณร้านอาหารหลงัอาหารนาํท่านเขา้ที5พกัอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 

เชา้  บริการอาหารเช้า (_) ณ ห้องอาหารของทีJพกัหลงัอาหาร เกบ็สมัภาระ เช็คเอา้ท ์
  นาํท่านเดินทางไปวนอุทยานแพะเมืองผ ีซึ5 งถา้ใครมาแพร่แลว้ไม่มาแพะเมืองผถืีอวา่ยงัมาไม่ถึง 
  แพะเมืองผเีป็นภาษาพื+นเมือง “แพะ”แปลว่าป่าละเมาะ “เมืองผี” แปลว่าเงียบเหงาวงัเวงเกิดขึ+นจากการเปลี�ยนแปลง 
 ของเปลือกโลกการถล่มของหน้าดินทาํให้มลีกัษณะแปลกแตกต่างกันไปบ้างดูคล้ายดอกเห็ดหน้าผาและเสาหิน 

  อิสระใหท่้านเดินชมปรากฏการณ์พร้อมเกบ็ภาพตามอธัยาศยั  
  นาํท่านเดินทางไปซื#อหมอ้หอ้มที5บ้านทุ่งโฮ้งเมืองแพร่อิสระชอ้ปปิ# งตามอธัยาศยั  
  นาํท่านเดินทางไปนมสัการพระธาตุช่อแฮณวดัพระธาตุช่อแฮเป็นปูชนียสถานอนัศกัดิN สิทธิN   
  คู่บา้นคู่เมืองแพร่และเป็นพระธาตุประจาํปีขาล 
  นาํท่านเดินทางไปนมสัการ พระธาตุอนิทร์แขวนจําลองณ ศูนย์ปฏิบตัธิรรมมหาโพธิวงศาจริยา 
  รามพุทธอุทยานดอยผาสวรรค์เฉลมิพระเกยีรติร.� เป็นพระธาตุประจาํปีเกิดปีจอนอกจากจะได ้
  สกัการบูชาพระธาตุอินทร์แขวนจาํลองแลว้ยงัจะไดส้มัผสัองคพ์ระผดุที5ใหญ่ที5สุดในประเทศไทย 

วนัทีJสีJ  แพร่ - วนอุทยานแพะเมืองผี  - บ้านทุ่งโฮ้ง  - วดัพระธาตุช่อแฮ  - พระธาตุอนิทร์แขวนจําลอง  - พระ
ธาตุสุโทนมงคลครีี  - อุตรดติถ์  - อนุสาวรีย์พระยาพชัิยดาบหัก  - พพิธิภณัฑ์ท้องถิJนเมืองลบัแล  - วดั
พระแท่นศิลาอาสน์  - พษิณุโลก 



 

  

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยารามพุทธอุทยานดอยผาสวรรค์เฉลมิพระเกยีรติร.2อ.เมืองจ.แพร่วดันี +ยงัตั+งอยู่ท่ามกลาง
ขนุเขาธรรมชาติที�เป็นแหล่งโอโซนติดอันดับ . ของประเทศไทยมาไหว้พระขอพรแล้วยงัจะได้สูดอากาศชั+นดีช่วยชาร์จพลงั
ชีวิตภายในพทุธอุทยานมเีดินทางขึ+นไปนมสัการพระธาตอิุนทร์แขวนประมาณ "$$ เมตรเป็นขั+นบันไดและบางช่วงเป็นทาง
ซีเมนต์มสิี�งศักดิ>สิทธิ>ที�ตั+งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันได้แก่พระพทุธชยนัตรีมหัศจรรย์รอยพระพทุธบาทถํ+าศิลาบรรณคูหาซึ�งมี
ร่องรอยของสมบัติของคนโบราณพระพทุธรูป 

  นาํท่านเดินทางไปนมสัการ พระธาตุสุโทนมงคลครีีหรือวดัพระธาตุสุโทนมงคลครีีสามัคคธีรรม 
  วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคธีรรมเป็นวดัที�รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยกุต์ที�สวยงามมากที�สุดแห่งหนึ�งภาพ 
 จิตรกรรมบนฝาผนังระเบียงคตเป็นเรื�องราวของชาดกพื+นบ้านและภาพพทุธประวัติในบริเวณวดัมเีจดีย์ทรงล้านนากว่า   ;$ องค์
ด้านหน้าบันไดทางขึ+นทิศตะวนัออกมรูีปปั+นสิงห์ขนาดใหญ่และพระนอนองค์ใหญ่โดดเด่นอยู่ด้านหน้าวดั   นอกจากนี+ยงัมี
อาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักทรงล้านนาที�เกบ็รวบรวมเรื�องราวของล้านนาและเมืองแพร่จัดแสดงเครื�องใช้  อาวธุของนักรบโบราณ
รวมทั+งภาพถ่ายของเจ้านายฝ่ายเหนือและภาพเหตกุารณ์ต่างๆในล้านนา 

เที5ยง  บริการอาหารกลางวนั (�) ณ ร้านอาหารหลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ จังหวดัอุตรดิตถ์ 
�&.

 น. นาํท่านเดินทางไปกราบสกัการะ อนุสาวรีย์พระยาพชัิยดาบหักซึ5งประดิษฐานอยูห่นา้ศาลากลาง 
  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

อนุสาวรีย์พระยาพชัิยดาบหักตามประวติั พระยาพิชัยหรือทองดี เกิดในสมยัปลายกรุงศรีอยธุยามคีวามสามารถในชั+นเชิงทั+งมวย
และดาบต่อมาได้เข้ารับราชการกับเจ้าเมืองตาก (สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรี) คอยปราบข้าศึกที�มารุกราน (ประวติัโดยย่อเท่านั+น) 
และได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าที�ยกเข้ามาตีเมืองพิชัยจนกระทั�งดาบซึ�งใช้ในการรบหัก (พ.ศ.";GL) แต่กส็ามารถป้องกันเมืองเอาไว้
ได้ (จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ>เป็นพระยาพิชัยปกครองเมืองพิชัยที�เป็นบ้านเกิด) หลังจากนั+นชาวบ้านจึงได้สดดีุวรีกรรม
ของท่าน และสร้างอนุสาวรีย์ขึ +นเพื�อรําลึกถึงความกล้าหาญองอาจรักชาติและความเสียสละนอกจากนี+ในบริเวณใกล้เคียง
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักระยะห่างประมาณ G-"$$ เมตรยงัมีพิพิธภัณฑ์อีกสองแห่งที�น่าสนใจคือ พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบ
หักพิพิธภัณฑ์ดาบเหลก็นํ+าพี +(ใหญ่ที�สุดในโลก) 

นาํท่านเดินทางไปยงั อาํเภอลบัแลนาํชม พพิธิภัณฑ์ท้องถิJนเมืองลบัแลอ.ลบัแลจ.อุตรดิตถพ์พิธิภัณฑ์เมืองลับแล

เป็นสถานที�รวบรวมเรื�องราวประวัติของเมืองวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลบัแลโดยจาํลองผ่าน
เรือนในแต่ละหลงัอาทิสะพานไม้เข้าหมู่บ้านจัดแสดงเครื�องปั�นฝ้ายกี�ทอผ้าขนาดใหญ่บ่งบอกถึงวิถกีารทอผ้าของสาวเมืองลบั
แลและในปัจจุบันอาํเภอลบัแลยงัเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมเช่นผ้าตีนจกไม้กวาดติดอันดับของประเทศเครื�องสีข้าวโบราณ 
และยุ้งฉางแสดงให้เห็นอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนตั+งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรือนการทาํอาหารชาวลบัแลหรือคนไทย
ภาคเหนือส่วนใหญ่นิยมทาํอาหารบนเรือนและอาหารที�ขึ +นชื�อของเมืองลบัแลคือหมี�พัน 

นาํท่านเดินทางไปยงั วดัพระแท่นศิลาอาสน์ซึ5งเป็นวดัที5มีชื5อเสียงและเป็นที5สนใจของบรรดานกัท่องเที5ยวและ
พทุธศาสนิกชนทั#งหลายตั#งอยูใ่นต.ทุ่งย ั#งอ.ลบัแลจ.อุตรดิตถ ์

  วัดพระแท่นศิลาอาสน์คือพระแท่นศิลาอาสน์ที�อยู่ภายในพระวิหารของวดั ตามตาํนานกล่าวว่าพระแท่นศิลาอาสน์ 
  ไม่มปีรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ+นแต่เชื�อกันว่าเคยเป็นสถานที�ที�พระพทุธองค์เสดจ็มาบาํเพญ็เพียรฉันอาหารและ 
  บิณฑบาตองค์พระแท่นประดิษฐานอยู่ในพระวิหารบนเนินสูงถือกันว่าเป็น ปูชนียสถานอันศักดิ>สิทธิ>และโบราณสถาน
  อันเก่าแก่ของไทยมลีกัษณะเป็นพระแท่นศิลาแลงรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้าขนาดกว้าง S ฟุตยาว A ฟุต S นิ+วสูง ; ฟุตเดิม 
 เป็นพระแท่นศิลาแลงเปล่าๆไม่มีมณฑปและไม่มีวิหารจากนั+นได้มพีระมหากษัตริย์ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์มาตลอดเช่น  
 พระเจ้าลิไทแห่งกรุงสุโขทัยสมเดจ็พระเจ้าบรมโกศแห่งกรุงศรีอยธุยาและสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี 



 

  

 

 จนถึงปีพ.ศ."#-G ได้เกิดไฟป่าไหม้พระมณฑปและวิหารเหลืออยู่แต่เพียงศิลาแลงพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า  
 เจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที�เป็นฐานมณฑปและวิหารที�ปรากฏ 
 ให้เห็นเท่านั+น 

  นาํท่านเดินทางสู่ จังหวดัพษิณุโลก 
เยน็  บริการอาหารเยน็ (�) ณ ร้านอาหารหลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 

เชา้  บริการอาหารเช้า (G�) ณ ห้องอาหารของทีJพกัหลงัอาหารเกบ็สมัภาระ เช็คเอา้ท ์
  นาํท่านออกเดินทางไป วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิารไหวข้อพร พระพุทธชินราชหรือ 
  หลวงพ่อใหญ่ เพื5อความเป็นสิริมงคล 
  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวดัสาํคัญของจังหวดัพิษณุโลกเมืองสองแควแห่งนี+เพราะอยู่ คู่บ้านคู่เมือง 
 มายาวนานตั+งแต่สมยัสุโขทัยนอกจากจะไปไหว้พระพทุธชินราชแล้วยงัสามารถเดินไปบริเวณด้านหลงัวิหารเพื�อไป  
 สักการะพระอัฏฐารสพระพทุธรูปยืนปางซึ�งในอดีตเคยประดิษฐานในวิหารใหญ่แต่ปัจจุบันตัววิหารนั+นได้พังลงไปจะเหลือ 
 ให้เห็นกเ็พียงแค่เสาศิลาแลงนั�นเองแต่ถึงแม้ว่าจะพังลงไปแล้วความสวยงามความศรัทธานั+นกย็งัคงมอียู่เตม็เปี� ยมเช่นเคย 

  นาํท่านเดินทางไปยงั เขาสมอแคลงวดัจีนขนาดใหญ่โรงเจไซทีฮุกึ#งที5ไดรั้บการเรียกวา่เป็นดอยสุเทพ "  
เขาสมอแคลงเป็นสถานที�ยอดนิยมของคนพิษณุโลกเพราะที�วัดมีจุดสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนจุดชมวิว
มมุสูงที�กราบไว้บูชาตามความเชื�อนอกจากนี+ยงัมีโรงเจไซทีฮุกตึ+งทานได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายทั+งได้บุญและยงัอิ�มท้องแถมยงัมมีมุ
ถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆไว้เชค็อินอีกด้วยใครมองหาที�เที�ยวมมุสวยสวยๆวิวดีๆบรรยากาศเยน็ๆที�นี�ใช่เลย 

เที5ยง  บริการอาหารกลางวนั (GG) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร 
  นาํท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
"
.

 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
สิ#นสุดการใหบ้ริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี5ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะถือ

ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุตํJากว่า �-GG ปี  

ราคาท่านละ 
พกัเดีJยว 

"&-"� กรกฎาคม "&S 
("U วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.�
) 

8,&

 7,900 ",&

 


U-�" สิงหาคม "&S" 
(�" วนัแม่แห่งชาติ) 

8,&

 7,900 ",&

 

วนัทีJห้า พษิณุโลก - กรุงเทพฯ  
 



 

  

 

�0-�[ ตุลาคม "&S" 
(�	 วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.� / วนัออกพรรษา) 

8,&

 7,900 ",&

 


5-
9 ธนัวาคม "&S" 
(& วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.�) 

8,&

 7,900 ",&

 

"7-	1 ธนัวาคม "&S" 8,&

 7,900 ",&

 
"8 ธ.ค. "&S�-
� ม.ค. "&S" 
(	� วนัสิ#นปี / � วนัขึ#นปีใหม่) 

8,&

 7,900 ",&

 

29 ธ.ค. "&S� – 
" ม.ค. "&S" 8,&

 7,900 ",&

 
 
 

รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึBนอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั " ท่าน ราคาท่านละ 8,500 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ ํ5ากวา่ [-�� ปี 7,900 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ " ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 7,900 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ " ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 7,5

 

ผูใ้หญ่ พกัเดี5ยว ราคาท่านละ 2,5

 

เงืJอนไขการจอง มดัจําท่านละ Z,��� บาท 
*** เมื5อชาํระค่ามดัจาํแลว้ถือวา่รับทราบเงื5อนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 

ส่วนที5เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อตัรานีBรวม 

• ค่ารถตูป้รับอากาศVIP �ที5นั5งพร้อมนํ#ามนัและคนขบันาํเที5ยวตลอดการเดินทาง 

• ค่าที5พกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + นํ# าอุ่น) 

• ค่าอาหารที5ระบุในรายการ 11 มื#อ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที5ต่างๆ 



 

  

 

• ค่ายานพาหนะทอ้งถิ5น 

• ค่ามคัคุเทศกน์าํเที5ยวตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ �,


,


 บาท / ค่ารักษาพยาบาล &

,


 บาททั#งนี# ขึ#นอยูก่บัเงื5อนไขและ
ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต 

 

อตัรานีBไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที5ระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที5ของชาวต่างชาติที5เพิ5มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิJม _% และหักณทีJจ่าย �% (ในกรณขีอใบกาํกบัภาษี) 

 
สิJงทีJควรนําไป 

� เสื#อกนัหนาว หมวกและถุงมือ 
� รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดสน้ 
� ครีมกนัแดด 
� ของใชส่้วนตวั 
� ยาประจาํตวั 
� กลอ้งถ่ายรูป 

เงืJอนไขการจองและสํารองทีJนัJง 

�. วางเงินมดัจาํภายใน [U ชม. หลงัการจองท่านละ ",


 บาทหรือ &
% ของราคาเตม็ 
". ชาํระส่วนที5เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย �
 วนั 
	. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ �
 วนัตอ้งชาํระเตม็จาํนวน �

% 
[. หากไม่ชาํระส่วนที5เหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธิN และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
 

เงืJอนไขการเดนิทาง 

�. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี5ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
". ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญัหากท่านไม่สามารถท่องเที5ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที5ที5
กาํหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ5งพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั#นคืนได ้
	. บริษทัฯขอสงวนสิทธิN ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที5อาจเกิดขึ#นดว้ยเหตุสุดวิสยัเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิกหรือ
ล่าชา้ของเที5ยวบินภยัที5อาจเกิดขึ#นตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆที5อาจเกิดขึ#นไดร้วมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั#งใน
และต่างประเทศและเหตุการณ์อื5นๆที5อยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 



 

  

 

[. ในกรณีที5กองตรวจคนเขา้เมืองทั#งที5กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที5ระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธิN ที5จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั#งสิ#น 
 
เงืJอนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

�. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั#งแต่ 	
 วนัขึ#นไปคืนเงินทั#งหมด 
". ยกเลิกก่อนการเดินทาง �&-"� วนัขอสงวนสิทธิN ยดึเงินมดัจาํในทุกกรณี 
	. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 
7-�[ วนัคืนเงิน "
% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
[. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 
�-
S วนัขอสงวนสิทธิN ยดึเงินค่าทวัร์ทั#งหมดในทุกกรณี 
* การเลื5อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย �& วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั#นจะไม่สามารถเลื5อนการเดินทางได ้
 
ขอสงวนสิทธิgในการยกเลกิโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีJ 

�. รถโคช้ - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ5ากวา่ 	
 ท่าน 
". รถตู ้�
 ที5นั5ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ5ากวา่ U ท่าน 
	. รถตู ้�	 ที5นั5ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ5ากวา่ �
 ท่าน 
 

 
 


