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ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

1. วันแรกของเดินทาง                 กรุงเทพฯ - พิษณุโลก - แพร่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00 น.    พรอ้มกนัที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาฯ  ริมถนนองัรีดูนงัต ์
 เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น.    ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสูจ่งัหวดัพิษณโุลก (378 กม. / 5 ชม.)  
อาหารเชา้ที่รา้นปราสาททอง บางปะอิน 
เดินทางต่อ ระหว่างทาง สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่พิษณโุลก 
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2. วันที่สองของการเดินทาง                  แพร่ - น่าน 

 

เดินทางสู่จังหวัดแพร่ (178 กม. / 2.5 ชม. ) เมืองแพร่หรือ “เวียงโกศัย” หัวเมืองส าคัญชองล้านนามาตั้งแต่อดีต มี
ประวัติศาสตรท์ี่ต่อเนื่องมายาวนาน เป่ียมไปดว้ยเอกลักษณข์องวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ตึกรามบา้นช่องวัดวา
อารามโดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรบรรจง 
จากนัน้น าท่านสกัการะ พระธาตุช่อแฮ สิ่งศกัด์ิสิทธิ์คู่บา้นคู่เมืองและปชูนียสถานที่ส  าคญัที่สดุของเมืองแพร ่เป็นหนึ่งใน
พระธาตศุกัด์ิสิทธิ์ของประเทศไทย และเป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดของคนปีขาล มีค ากล่าวว่า “ถา้มาเที่ยวแพร่ แต่ไม่ไดม้า
นมสัการพระธาตชุ่อแฮ เหมือนไม่ไดม้าแพร่” ส าหรบัชื่อพระธาตชุ่อแฮนัน้มีความเชื่อดัง้เดิมว่า ขุนลวัะอา้ยกอ้ม ผูน้  าของ
ชนเผ่าลวัะไดน้ าผา้แพรมาถวายพระพุทธเจา้ และต่อมาชาวบา้นไดน้ าผา้แพรชัน้ดีทอจากสิบสองปันนามาผูกบูชาพระ
ธาต ุค าว่าช่อแฮ จึงหมายถึง “ช่อแพร” นั่นเอง  
อาหารค ่าที่แพร ่ 
ที่พกั  โรงแรมเฮือนนานา บตูิค แพร ่หรือ เทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
ชม คุ้มวงศบ์ุรี ตัวอาคารสีชมพูหวานสมฉายา “บา้นสีชมพู” ของ “คุม้วงศบ์ุรี”  ออกแบบสถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิง
ตามความนิยมกันในสมยัรชักาลที่ 5 ในอดีตเคยเป็นคุม้เจา้นายแพร ่ผูส้ืบเชือ้สายมาจากเจา้ฟ้าชายสาม จุฬามณีศิริเมฆ
ภูมินทร ์แห่งเชียงตงุ “ราชวงศม์งัราย” สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ.  2440 ตามด าริของเจา้แม่บัวเถา ชายาองคแ์รกของเจา้หลวง
พิรยิะเทพวงศ ์เจา้หลวงองคส์ดุทา้ยของเมืองแพร ่ภายในจดัแสดงสิ่งของเครื่องใชเ้ก่าแก่ของตระกลูที่สืบทอดกนัมาหลาย
ชั่วอายุคน ไดแ้ก่ เครื่องเรือน เครื่องเงิน เครื่องป้ันดินเผา เอกสารการซือ้ขายทาสที่มีอายุกว่า 100 ปี บา้นวงศบ์ุรีนีไ้ดร้บั   
ยกย่องใหเ้ป็น “อาคารอนุรกัษ์ดีเด่น” ประจ าปี 2536 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ์และยังเคยเป็น
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร ์ละคร และสารคดีทัง้ไทย และต่างประเทศอีกดว้ย  
ชม วัดจอมสวรรค ์วดัเก่าแก่โบราณมีเอกลกัษณเ์ฉพาะที่โดดเด่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปะไทใหญ่สรา้งขึน้ในสมยั
รชักาลที่ 5 โดยชาวไทใหญ่ หลงัคาเล็กใหญ่ซอ้นลดหลั่นกันไป ประดับประดาลวดลายฉลุ อารามเป็นไมส้กั ใชเ้ป็นทัง้
โบสถ ์วิหาร และกุฎิในหลงัเดียวกัน ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง เสาไมม้ีทัง้ลงรกัปิดทองและประดบักระจกสีงดงาม
ดว้ยลวดลายแบบไทใหญ่ ลวดลายเพดานตกแต่งดว้ยกระจกสีต่างๆ เป็นรูปสัตวห์ิมพานตภ์ายในวัดมีหลวงพ่อสาน       
เป็นพระพุทธรูปที่สรา้งโดยไมไ้ผ่สานเป็นองค ์และมีพระพุทธรูปงาชา้งศิลปะแบบพม่า คมัภีรง์าชา้งหรือคมัภีรป์าติโมกข ์
โดยน างาช้างมาบดอัดเป็นแผ่นบางๆ เขียนลงรักแดงจารึกเป็นอักษรพม่า อีกทั้งยังมีบุษบกลวดลายวิจิตรงดงาม
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3. วันที่สามของการเดินทาง         ปัว – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – บ่อเกลือ - สะปัน   

 

ประดิษฐานพระพทุธรูปหินอ่อน นอกจากนีย้งัมีเจดียค์ลา้ยกบัเจดียช์เวดากอง มีรูปทรงแบบพม่า คือเจดียอ์งคใ์หญ่อยู่ตรง
กลางรายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กทัง้ 4 ดา้น ดา้นละ 3 องค ์
อาหารกลางวนัที่แพร ่
ออกเดินทางสู่จงัหวดัน่าน (118 กม. / 2 ชม.) เมืองลา้นนาตะวนัออก ที่งดงามดว้ยธรรมชาติ วฒันธรรม และ จากนัน้น า
ท่านสกัการะ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตคุู่บา้นคู่เมืองของชาวน่าน สนันิษฐานว่ามีอายรุาว 600 ปี สรา้งเพื่อบรรจพุระบรม
สารีรกิธาตซุึ่งไดม้าจากกรุงสโุขทยักราบไหวข้อพรตามอธัยาศยั  ชม ชุมชนบ้านพระเกิด เพื่อเรียนรูก้ารท า “ตงุค่าคิง” คือ 
ตุงที่มีขนาดความยาว เท่ากับความสูงของผู้ท  าตุง ตามความเชื่อของชาวลา้นนา เชื่อว่า การท า  “ตุงค่าคิง” ท าเพื่อ   
สะเดาะเคราะห์ หรือ สืบชะตา บ าบัดทุกข์โศก โรคภัย ภยันตราย ให้หมดไปจากตัวเรา น ามาซึ่งความสุข ความ
เจรญิรุง่เรือง ประสบแต่สิ่งดีงาม  
จากนัน้แวะชมสินคา้พืน้เมืองที่ ร้านจางตระกูล  
อาหารค ่าที่น่าน 
ที่พกั  น่าน (พกั 2 คนื)   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เปลี่ยนเป็นรถตูป้รบัอากาศเดินทางสู ่ อ าเภอปัว อ าเภอเล็กๆ แสนโรแมนติก เหมาะกบัการใชช้ีวิตเรียบง่าย และเงียบสงบ 
นอกจากธรรมชาติแลว้ ยงัมีแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม ประเพณี ที่น่าสนใจไม่นอ้ย น าชม วัดภูเก็ต (60 กม. /1ชม.)   
เป็นชื่อที่ตัง้ขึน้ตามชื่อหมู่บา้น จดัเป็นวดัที่มีภมูิทศันแ์ละวิวที่สวยงาม ดา้นหลงัติดกบัทุ่งนาที่กวา้งไกลพรอ้มดว้ยฉากหลงั
เป็นภเูขาอทุยานแห่งชาติดอยภคูา ดา้นลา่งวดัมีแม่น า้ไหลผ่านเป็นล าธารใหฝ้งูปลาและสตัวน์  า้อยู่อาศยั  ทางวดัจึงจดัให้
เป็นเขตอภยัทาน ส าหรบัท่านที่มาเที่ยวชมสามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบนผ่านท่อไหลลงไปใหก้บัฝงูปลาได ้ภายในวดั
ยังมีอุโบสถทรงลา้นนาประยุกตจ์ิตรกรรมฝาผนังสามมิติ ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่
ศกัด์ิสิทธิ์  เดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (23 กม. /40นาที) น าท่านชม ดอกชมพูภูคา เป็นดอกไมห้ายากซึ่ง
จะออกดอกบานเพียงปีละครัง้เท่านัน้ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพนัธ ์ – เดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งปีนีก้็เริ่มออกดอกอวด
โฉมใหไ้ดช้มกนัแลว้บรเิวณรมิถนนเสน้ทางปัว – บ่อเกลือ  เดินทางต่อสูอ่  าเภอบ่อเกลือ (20 กม. /30นาที) 
อาหารกลางวนัที่รา้นบ่อเกลือวิว 
หลงัอาหารน าท่านชม สถานที่ผลิตเกลือบนภูเขา ที่เรียกกันว่า เกลือสินเธาว ์ เพื่อบริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้ บ่อ
เกลือแห่งนีม้ีมาแต่โบราณสง่ขายทัง้กรุงสโุขทยั  เชียงใหม่ หลวงพระบาง เชียงตงุ สิบสองปันนา ฯลฯ ก่อนนีม้ีหลายบ่อแต่
ปัจจุบันไดแ้หง้ไปเกือบหมดเหลือเพียงสองบ่อซึ่งตั้งอยู่ที่บา้นบ่อหลวงชมขั้นตอนการท าและเลือกซือ้ผลิตภัณฑต์าม
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4. วันที่สี่ของการเดินทาง                       น่าน - พิษณุโลก 

 

อัธยาศัยเป็นการอุดหนุนชาวบ้าน จากนั้นเดินทางสู่ บ้านสะปัน (10 กม.)หมู่บา้นเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ไปดว้ยธรรมชาติ     
ตัง้อยู่กลางหุบเขา มีล  าน า้ไหลผ่านกลางหมู่บา้น คือ ล  าน า้วา้ (ตอนบน) ชาวบา้นที่นี่ส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรม เช่น ปลกู
ขา้ว ขา้วโพด ปัจจบุนับา้นสะปัน เป็นที่รูจ้กัของนกัท่องเที่ยวมากขึน้ เพราะความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบและความ
น่ารกัเรียบง่ายของชาวบา้นในพืน้ที่ ท าใหม้ีที่พกัทัง้แบบ รีสอรท์และโฮมสเตยเ์ปิดใหบ้รกิารอยู่หลายแห่ง ดว้ยเพราะตัง้อยู่
กลางหุบเขาจึงท าใหท้ี่นี่อากาศเย็นและมาเที่ยวไดต้ลอดทัง้ปี  เหมาะแก่การมาพักผ่อน พกัผ่อนยามบ่ายดว้ยกาแฟดริฟ
แสนอรอ่ยพรอ้มชมวิวหลกัลา้นของภเูขาสวยๆ ณ หมู่บา้นสะปันลอ้มรอบดว้ยสายหมอกและขนุเขาสลบัซบัซอ้นที่สวยงาม
ราวกบัภาพวาด 
จากนัน้เดินทางกลบัสูต่วัเมืองน่าน (93 กม./2ชม.) แวะถ่ายรูป ถนนโคง้เลข 3 หรือเสน้ถนนหมายเลข 1081  

อาหารค ่าที่น่าน 
หลงัอาหารพลาดไม่ไดก้บัขนมหวานขึน้ชื่อ บัวลอยป้าน่ิม  
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาหารเชา้ที่โรงแรม 
ชมบรรยากาศโดยรอบเมืองน่าน และชมวดัต่างๆ อาทิ วัดภูมินทร ์เป็นวดัหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มี พระอุโบสถทรง
จตรุมขุ มีพระประธานจตรุพกัตรก์บันาคสะดุง้ขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไวก้ลางล าตวั กรมศิลปากรไดส้นันิษฐาน
ว่าเป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลงัแรกของประเทศไทย วัดมิ่งเมือง มีอุโบสถเป็นสีเงินเหมือนวัดร่องขุ่นในจังหวัดเชียงราย
ภายในเป็นที่ประดิษฐานเสาหลกัเมืองกราบไหวข้อพรตามอธัยาศยั และตรงขา้มกนัก็มี วดัศรีพนัตน้ ซึ่งเป็นวดัที่มีอโุบสถสี
ทองทัง้หลงัสวยงามมาก  
อาหารกลางวนั 
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5. วันที่ห้าของการเดินทาง               พิษณุโลก – นครสวรรค์ - กรุงเทพฯ 

 

เดินทางสู่จงัหวดัอุตรดิตถ ์(77 กม./ 1.2 ชม.) ชมความงามของบานประตูไม้แกะสลักโบราณ “วัดดอนสัก” สนันิษฐาน
ว่าบานประตคูู่นีส้รา้งในสมยัอยุธยาตอนปลาย เป็นไมแ้กะสลกัทัง้บาน รูปลายกนกกา้นขด มีรูปสตัวห์ิมพานตแ์ทรกอยู่ใน
ลวดลายกนกต่าง ๆ มีความอ่อนชอ้ยสวยงาม โดยบานซา้ยและขวานั้นไม่เหมือนกัน แต่เมื่อปิดบานประตูทัง้คู่แลว้จะ
มองเห็นลวดลายที่มีความลงตวัเขา้กนัไดอ้ย่างสนิทนบัว่าหาชมไดย้ากในปัจจบุนั 
จากนัน้เดินทางสูจ่งัหวดัพิษณโุลก (123 กม. / 1.50 ชม. )    
อาหารค ่าที่พิษณโุลก 

ที่พกั   ภทัธารา รีสอรท์แอนดส์ปา พิษณโุลก  หรือเทียบเท่า   

 

 

 
 
 
 

 
 
 
อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสูน่ครสวรรค ์(147 กม./ 2ชม.) ชม วัดศรีอุทุมพร หรือ วดัวงัเดื่อ หรือที่ชาวบา้นเรียกว่าวดัหลวงพ่อจอ้ย ตัง้อยู่ใน
อ าเภอเมืองนครสวรรค ์เป็นวัดที่ชาวนครสวรรคใ์หค้วามเคารพศรทัธาเพราะเป็นวัดที่หลวงพ่อจอ้ย เกจิชื่อดังแห่งเมือง
ปากน า้โพเคยเป็นเจ้าอาวาสจนละสังขาร  ท่านเป็นพระนักพัฒนาผู้ไดส้มญานามว่า “เทพเจ้าแห่งเมืองปากน ้าโพ”  
ปัจจุบนัทางวดัไดเ้ก็บสรีระสงัขารของหลวงพ่อจอ้ย ไวใ้นมณฑป ใหป้ระชาชนกราบสกัการะ นอกจากนีย้งัเป็นวดัที่ความ
สวยงามเป็นเอกลกัษณ ์ดว้ยงานปูนเปลือยผสมเครื่องเบญจรงคแ์ละกระเบือ้ง มีความงดงามอ่อนชอ้ย สีสันสวยงาม       
ทัง้มณฑปอโุบสถลอยฟ้าเสารอ้ยตน้ ศาลาทรงไทย เป็นตน้ 
อาหารกลางวนัที่นครสวรรค ์(เมนกูุง้แม่น า้)    
เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ (239 กม. / 2.5 ชม. ) แวะพกัอิรยิาบถหรือแวะซือ้ของฝากตามความเหมาะสม 
19.00 น.   ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร ์จุฬาฯ รมิถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  (จ านวนผู้เดินทาง 16 ท่าน  / บัส)  
ท่านละ   20,500 .- บาท  
พกัเด่ียวเพิ่ม         4,500 .- บาท 

อัตรานี้รวม 

1. รถบสัปรบัปรบัอากาศ จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) ท่องเที่ยวตามรายการ  
2. รถตูป้รบัอากาศ ขึน้ชม อช. ดอยภคูา   
3. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
4. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
6. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
   - วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท  
7. มคัคเุทศก ์1 ท่าน / สต๊าฟ 2 ท่าน  

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % 
2. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มพิเศษ 
3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่ามินิบาร ์ค่าซกัรีด 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ 

สเปรยแ์อลกอฮอล ์ หนา้กากอนามยั  ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เง่ือนไขการจอง 

   โปรดสอบถามเจา้หนา้ที่ / ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บัวคัฉีดครบตามกฎที่ทาง สธ.ก าหนด  
 

 
ติดต่อ  :   080 571 5551 , 065 635 1997 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th  
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 
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