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1) พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565                         กรุงเทพฯ – แพร่ 

 

06.00 น. สมาชิกพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ ถนนองัรีดนูงัต ์
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 
บรกิารอาหารเชา้ที่...รา้นปราสาททอง  / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่ .... พิษณุโลก 
เดินทางสูอ่  าเภอเด่นชยั น าชม วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวดัที่สวยงามตามลกัษณะของสถาปัตยกรรมลา้นนาแบบ
ผสมผสาน หลวงพ่อมนตรีไดจ้  าลองรูปแบบมาจากวดัส าคญัๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นไดแ้ก่ พม่า จีน และลาว 
โดยเลือกเอาจดุเด่นของแต่ละแห่งมารวบรวมไวท้ี่วดันี ้เป็นการผสมผสานที่ลงตวัท าใหม้ีลกัษณะต่างจากวดัทั่วไป นบัเป็น
วดัที่มีงานพทุธศิลป์ที่ควรมาชมอย่างยิ่ง  
อาหารค ่าที่ ...แพร ่
ที่พกั อนนัตยา โฮม ออแกนิคฟารม์แอนดร์ีสอรท์ ( พกั 3 คืน) 
 

2)  ศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565       บ้านนาคูหา ถนนสายเทเลทับบี้    
 

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
น าท่านเดินทางสู ่บา้นนาคูหา หมู่บา้นลบั 1 ใน 7 โอโซนที่ดีที่สดุในประเทศ ตัง้อยู่บนยอดดอยสงูในพืน้ที่ต  าบลสวนขื่อน 
รายลอ้มไปดว้ยหบุเขา ทอ้งทุ่งนา มีธรรมชาติอนัอดุมสมบรูณ ์สมัผสัวิถีของชมุชน สกัการะ พระเจา้ต๋นหลวงกลางนา ณ 
วดันาคูหา จดุศนูยร์วมจิตใจของชมุชน จากนัน้เดินทางลดัเลาะสู ่พทุธอทุยานดอยสวรรค ์วดัพระธาตุอินแขวน เป็นพทุธ
สถานที่ไดจ้  าลองศาสนสถานและพระพทุธรูปส าคญัๆไว ้อาทิ พระธาตอุินแขวน พระธาตชุเวดากอง ไม่ตอ้งเดินทางไปไกล
ถึงพม่าก็สามารถชมและสกัการะกนัได ้ 
อาหารกลางวนัที่ ....บา้นนาคหูา 
น าท่านชมและอดุหนนุผลิตภณัฑข์องชมุชน อาทิ ผลิตภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ ขา้วเกรียบเตา กาละแมเตา กาแฟออรแ์กนิค ชา ถั่ว
ลายเสือ เป็นตน้ จากนัน้เดินทางสู่ ถนนสายเทเลทบับี(้ทางหลวงหมายเลข 1434) แนะน ากรีนซีซั่น กรกฎาคม - กนัยายน 
ฟินสดุ! ภเูขาสีเขียวตดักบัฟ้าสีครามมีเฆมขาวเกินปยุมุย้ เป็นอีกหนึ่งเสน้ทางของถนนที่มีความสวยงามตอ้งหา้มพลาด... 
น าชม วัดพระธาตุปูแจ โบราณสถานส าคญัของชาวอ าเภอรอ้งกวางที่ใหค้วามเคารพนบัถืออย่างมากสรา้งมาแต่โบราณ
นานหลายรอ้ยปี หลายยคุหลายสมยั และมีเจา้ผูค้รองนครแพรห่ลายๆ พระองคไ์ดบ้รูณปฏสิงัขรณเ์ป็นประจ าเสมอมา ได้
ขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ภายในองคพ์ระธาตบุรรจพุระธาตตุาตุ่มขา้งขวา(กระดกูขอ้เทา้)ขององคพ์ระ-
สมัมาสมัพทุธเจา้ ตวัวดัตัง้อยู่บนยอดเขาสงูจึงสามารถชมทิวทศันไ์ดแ้บบ 360 องศา กราบไหวข้อพรและชมบรรยากาศ
โดยรอบ สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสู่อ  าเภอเมืองแพร ่
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น าท่านชมผลิตภณัฑท์ าจากม่อฮ่อมที่ บ้านทุ่งโฮ้ง เดินชมอดุหนนุสนิคา้กนัไดต้ามอธัยาศยั เตรียมชดุเสือ้/กางเกงม่อฮ่อม
ไวใ้สว่นัรุง่ขึน้ดว้ยน๊า จากนัน้ชม Homelynest Phrae ที่พกัแบบโฮมสเตย ์จากพืน้ที่โกดงัผา้บาติกและเฟอรน์ิเจอร ์คณุยาย
วยั 91 ปี ยกพืน้ที่ขา้งบา้นไมข้องตวัเองใหล้กูหลานสรา้งที่พกัเพื่อตอ้นรบัแขก นอกจากนีย้งัมีรา้นกาแฟและจ าหน่ายเสือ้ผา้
บาติกลายกราฟิกเท่ๆ Kanz by Thaitor รวมถึงเครื่องนอนอีกดว้ย และวนันีเ้ราจะปิดทา้ยที่นี่กนัดว้ย 
อาหารมือ้เย็นรบัประทานกนัที่หลงับา้น เป็นอาหารพืน้เมืองฝีมือคณุยายวยั 91 ปี จะมีเมนอูะไรบา้งตอ้งไปดกูนันะคะ!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

3)  เสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565                 บ้านนาตอง พระธาตุดอยเล็ง 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม *** เชิญชวนสมาชิกทกุท่านฮ่อมใจ๋ใสช่ดุม่อฮ่อม ท่องเที่ยวเมืองแปก้นัเนอ้!! ***  
น าท่านชม พิพิธภัณฑบ์้านเทพ ก่อตัง้โดยคณุวฒันา เหลืองอทุยัศิลป์ วยั 63 ปี ท่านชื่นชอบและรกัการสะสมของหายาก
มานานกว่า 40 ปี ต่อมา คณุกฤษฎา เหลืองอทุยัศิลป์ ลกูชายไดเ้ล็งเห็นความส าคญัและความตัง้ใจของคณุพ่อ จึงจดัตัง้
เป็นพิพิธภณัฑข์ึน้ พรอ้มเปิดใหผู้ส้นใจเขา้เยี่ยมชม ภายในมีของโบราณที่น่าสนใจมากมายหลายชิน้ควรค่าแก่การอนรุกัษ ์
อาทิ เช่น ปา้ยชื่อพิพิธภณัฑ ์และประตไูมส้กัทองที่ท  าจากตน้สกัทองตน้เดียวที่มีความสงู 6 เมตร ชดุเฟอรน์ิเจอรโ์บราณฝัง
มกุอายกุว่า 100 ปี และยงัมีจานถว้ยแกว้ เงินตราในสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ ไฮไลทค์ือ พดดว้งทองค า ลกัษณะเล็กกว่า
พดดว้งทั่วไปตอ้งใช่แว่นขยายสอ่งมีชิน้เดียวในจงัหวดัแพรแ่ละอาจจะมีไม่ก่ีชิน้ในภาคเหนอื ชื่นชมความสวยงามกนัแลว้ 
เดินทางต่อสู ่วดัพระธาตชุ่อแฮ สกัการะ พระธาตุช่อแฮ สิ่งศกัด์ิสิทธิ์ส  าคญัคู่บา้นคู่เมืองแพร ่และเป็น พระธาตปุระจ าคน
เกิดปีขาล ซึ่งตามคติความเชื่อเรื่องไหวพ้ระธาตปุระจ าปีเกิดลา้นนาโบราณ เชื่อว่าคนที่เกิดปีขาลเมื่อมาไหวพ้ระธาตชุ่อแฮ 
จะไดร้บัอานิสงสผ์ลบญุที่สงูลน้  
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อาหารกลางวนัที่ ...ม่อนนกยงู 
หลงัอาหารเดินทางสู ่ บ้านนาตอง หมู่บา้นกลางหบุเขาดินแดนโอโซนที่ยงัไม่มีใครรู ้ เม่ือมาถึงก็คงตอ้งพาไปกราบไหวส้ิ่ง
ศกัด์ิสิทธิ์ของหมบูา้นกนัก่อน พระธาตเุจดยี์ศรีนาตอง วดัธรรมานภุาพ จากนัน้ชม เต่าปลูู ตัง้แต่เกิดก็เพิ่งไดย้ินเคา้บอก
เป็นเต่าภเูขาที่ใกลจ้ะสญูพนัธุแ์ละหาดยูาก หากไม่ไดม้าที่นี่ก็คงไม่รูจ้กัและไม่เห็นแน่ๆ.. ชม พพิธิภณัฑ์บา้นนาตอง เป็น
สถานที่เก็บรวบรวมโครงกระดกูมนษุยโ์บราณ  และเครื่องใชข้องมนษุยย์คุหิน ที่ขุดพบในถ า้ปู่ ปันตาหมี เพลิดเพลินกบั
ธรรมชาติสดูอากาศบรสิทุธิ์ คนในพืน้ทีบ่อกมากรกฎาคมนีมี้ทเุรียนพืน้บา้นออกมาขายในหมู่บา้นดว้ยนะ แลว้อย่างนีจ้ะ
ไม่ลองไปชิมไดอ้ย่างไร? เป็นทเุรียนปลกูแบบธรรมชาติอยู่บนภเูขาโนน้นนน...ยงังีม้นัยิ่งตอ้งลอง.... 
สมควรแก่เวลาน าท่านชมอีกหนึ่งความสวยงามที่ วัดพระธาตุดอยเล็ง ตัง้อยู่บนดอยที่สงูที่สดุในจงัหวดัแพร่ ไม่ปรากฏ
หลกัฐานแนช่ดัว่าสรา้งในปีใดมีเพียงต านานเลา่ว่า สรา้งพรอ้มกบัพระธาตชุ่อแฮและพระธาตจุอมแจง้ แตเ่ดิมนัน้พืน้ที่บน
ดอยเล็งมีเพียงพระธาตอุงคเ์ดียว ต่อมาชาวบา้นไดร้ว่มกนัสรา้งวดัขึน้ โดยพระมหา ดร.บญุชิต อติธมฺโม เป็นประธาน
บรูณะตัง้แต่ พ.ศ. 2539 นอกจากสกัการะองคพ์ระธาตแุลว้ภายในอโุบสถยงัมีภาพจิตรกรรมฝาผนงั และเนื่องจากตวัวดั
ตัง้อยู่บนดอยสงู จึงยงัสามารถชมทิวทศันธ์รรมชาติของเมืองแพรย่ามพระอาทิตยใ์กลต้กดินที่สวยงาม เรียกไดว่้ามาแลว้
อิ่มบญุ อิ่มตา อิ่มใจ เลยทีเดียว... 
อาหารค ่าที่...แพร ่
 

4) อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565       แพร่ - กรุงเทพฯ 
 

06.00 น  ชมตลาดเชา้ประตูชยัซึ่งชาวบา้นจะมีพชื ผกั ผลไม ้อาหารพืน้ถิ่นสมัผสัวถิีชีวติยามเชา้ของคนเมือง 
อาหารเชา้ที่รีสอรท์   
โบกมืออ าลาเมืองแพร ่ออกเดินทางผ่านจงัหวดัอตุรดิตถ ์แวะพกัที่ รา้นบา้นเทียนหอม ก่อนเดินทางต่อสูจ่งัหวดัพิษณโุลก   
อาหารกลางวนัที่.. พิษณโุลก 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะซือ้ของฝากตามความเหมาะ 
18.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ที่ หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ   -     ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 

- ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บัวคัซีนครบ ตามกฎที่ทาง สธ. ก าหนด 
   **ขอความร่วมมือสมาชิกทกุท่านส่งผลการตรวจ ATK 1 – 2 วนั ก่อนการเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิาร ( 4-5 ท่าน / ตู)้  

ผูใ้หญ่     ท่านละ  18,900.- บาท 
        พกัเด่ียว  เพิ่ม      2,100.- บาท 

   
 

อตัรานีร้วม   

1.  รถตูป้รบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ    
2.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้  
4.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท) 

6.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % 

    

อตัรานีไ้มร่วม   
1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ   แอลกอฮอลส์เปรย ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

                   ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เงื่อนไขการจอง  โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ที่ 

   

  

   

   

 

 

ติดตอ่  :   02 212 8431 , 065 635 1997 , 080 571 5551 

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

 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

