
  

ล้านนาตะวันออก-แพร่ 3วัน  1คืน 

เยือนอาณาจักรบ้อง(สวนสไตล์ญี่ปุ่น)  
 

 
วันแรก( ศกุร์ 18/9/63) สวนลุมพินี-แพร ่               - / - / - 

20.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ต้อนรบัท่านโดยเจ้าหนา้ที่ อย่างสุภาพ  ตรวจเช็คสมัภาระก่อนเดินทาง 
20.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ แพร่ พร้อมฟงัเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก ์

วันท่ีสอง (เสาร์ 19/9/63)            B1/ L2 / - 
แพร่-วัดจอมสวรรค์-คุ้มเจ้าหลวง-คุ้มวิชัยราชา-วัดพงษ์สนุันทาราม-วัดช่อแฮ-วัดพระธาตุจอมแจ้ง-แพะเมืองผี-บ้านนาคูหา 
-พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง-เจดีย์ชเวดากองจำลอง-วัดนาคูหา–กองเก่า/กาดพระนอน-โรงแรมท่ีพัก 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(1)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 
จากนั้นเดินทางสู่ วัดจอมสวรรค ์สร้างสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2437 โดยชาวเงี้ยว ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในพม่า และ
เดินทางมา ค้าขายที่เมืองแพร่ เมื่อเกิดเหตุการณ์เงี้ยวปล้นเมืองแพร่ วัดจึงถูกปล่อยใหท้รุดโทรม ต่อมาได้รับการบูรณะ



  

จากชาวไทยใหญ่ภายในวัดมีโบราณวัตถุที่มีคุณค่าหลายอย่างของเมืองแพร่ เดินทางสู่ คุ้มเจา้หลวง คุ้มแห่งนีเ้ป็นอาคาร
โอ่โถง มีประตู หน้าต่างทั้งหมด 72 บาน งดงามด้วยลวดลายฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นลม และชายคาน้ำ เป็นสถาปัตยกรรม
สมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรปูทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป หรือทรงขนมปังขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น   
หลงัคามุงด้วยไม้เรียกว่า “ไม้แป้นเกล็ด” ไมม่ีหน้าจั่วเป็นแบบหลังคาเรือนปั้นหยามมีุขสี่เหลี่ยมยื่นออกมา ด้านหน้าของ
ตัวอาคารหลงัคามุขมีรปูทรงสามเหลี่ยมทัง้ปั้นลมและ ชายคาน้ำรอบตัวอาคารประดบัด้วยไม้แกะฉลสุลกัลวดลายอย่าง
สวยงาม 

 
จากนั้นนำท่าน ผ่านชม คุ้มวิชัยราชา  อาคารไม้เก่าแก่ที่เปน็สถาปัตยกรรมอันล้ำค่ามีอายกุว่าร้อยปี อยู่คู่เมืองแพรม่า
ยาวนาน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2441 แต่เดิมนั้นคุ้มวิชัยราชา เป็นที่อยู่อาศัยของ เจ้าหนานขัติ แสนศิริ
พันธ์ุ เสนาฝ่ายคลงัในสมัยเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย  

 
นำท่านเดินทางไป สักการะ วัดพงษ์สุนันทาราม วัดน้ีสร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัด  แต่ต้องสร้างก่อนปี พ.ศ. 
2472  เดิมเรียกว่า “ วัดปงสนุก ” ต่อมามีบันทกึว่าเมื่อปี พ.ศ. 2472  ผนงัวิหารได้พังทลายลงเพราะเกิดน้ำท่วม ทำ
สังฆกรรมไม่ได้หลายปี หลวงพงษ์พบิูลย์ (พรหมวงศ์พระถาง) และภรรยาของท่านคือ เจ้าสุนันตามหายศปญัญา จึงได้
เป็นผู้นำในการกอ่สร้างวิหารใหม่ และพระมหาโกศลอคฺควีโร ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “วัดพงษส์ุนันท์” ถึงปัจจุบัน   

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านปันใจ๋   

ร้านอาหารเหนือ  แบบฉบบัเมอืงแป้ ทีล่ำแต้ๆจ้าว  ปั๋นใจ กบัความอร่อยที่ต้องบอกต่อทีเ่รียกว่ามีความครบวงจร เป็น 
จากนั้นเดินทางต่อชม วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธ์ิ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปี
เกิดของผู้ทีเ่กิดปีขาล (ผูเ้กิดปีชาล..หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลงัคุ้มครองปอ้งกันศัตรูได้ การสวดและ
ไหว้ ให้เริ่มต้นนะโม 3 จบ แล้วสวดตามด้วยคาถาบูชาพระธาตุ 5 จบ พลังบารมจีะดลบันดาลให้มีชีวิตที่ดีข้ึน พระธาตุ
ช่อแฮ หมายถึง เจดีย์บรรจุพระบรม สารรีิกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าและ
ประดบับูชาด้วยผ้าแพรอย่างดี) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดน้ีมีองค์พระธาตุจอมแจ้ง ตั้งบนเนิน
เขาเตี้ย รูปทรงพระธาตุคล้ายกับพระธาตุช่อแฮ เป็นทีบ่รรจพุระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระหัตถ์ซ้ายของ
พระพุทธเจ้า พระธาตุจอมแจ้งเป็นเจดีย์ทรงพุม่ศิลปผสมระหว่างสุโขทยักับศิลปเวียงโกศัย ยังอยู่ในลักษณะค่อนสมบรูณ์ 
ชมวนอุทยาน แพะเมืองผี  “ แพะเมืองผี ” ภาษาพื้นเมอืงทางภาคเหนือคำว่า “แพะ ” ในที่นี้หมายถึงป่าแพะนั่นเอง 



  

ส่วนคำว่าเมืองผี ก็เป็นช่ือที่ชาวบ้านเรียกกันสืบมาในสมัยดกึดำบรรพ์ โดยอาจจะเห็นว่าป่าแพะตรงนีม้ีลักษณะพิศดาล
ของภูมิประเทศ และเพราะความเร้นลบัตามเรื่องราวทีเ่ช่ือถือเล่าสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันน้ีกอ็าจเป็นได้ ชมความ
อัศจรรย์ที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติ อิสระเกบ็ภาพความประทบัใจ 

 

 

 

 
 นำท่านเดินทางสู่ บ้านนาคูหา แหล่งโอโซน อันดับ7ของประเทศ นำท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิม

พระเกียรติ กราบสกัการะพระธาตุอินทร์แขวนจำลองเป็นพระธาตุประจำปเีกิด ปจีอ  และเจดีย์ชเวดากองจำลอง(พระ
ธาตุประจำปีมะเมีย) จากนั้น จุดเช็คอินของที่นี่ก็คือ วัดนาคหูา ที่มีความโดดเด่นโดยมกีารสร้างพระพุทธรปู หรอื พระ
เจ้าตนหลวงไว้กลางทุ่งนา สีทองขององค์พระตัดกบัสีเขียวของทุ่งนาต้นข้าวและภูเขาที่ล้อมรอบ เป็นภาพที่สวยงามและ
ชวนให้ผู้คนที่แวะเวียนไปต่างก็กดชัตเตอร์ถ่ายรปูรัวๆ นอกจากนี้ที่นี่ ยังมกีิจกรรมเรียนรู้ชุมชนอกี เช่น การทำผ้ามัดย้อม 
โดยใช้ฮ้อม นำท่านศึกษาพร้อมเลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลึก 

เย็น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กาดกองเก่า และ กาดพระนอน ถนนคนเดินเมืองแพร่ 
ตั้งอยู่บนถนนคำลือ ใกล้บ้านวงศ์บุรี และวัดพงษ์สุนันท์  ซึ่งถนนเส้นน้ีเป็นย่าน
บ้านเรอืนที่ยังคงเป็นอาคารเก่า โดยมี 2 กาดอยู่ติดกันคือกาดกองเก่ากับกาดพระ
นอน  จัดข้ึนเพื่อเป็นพื้นที่ค้าขายสินค้าในท้องถ่ิน กิจกรรมสนัทนาการของคนใน
ชุมชน เป็นแหลง่พบปะของคนเมืองแพร่ และเป็นแหลง่ถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรม
พื้นบ้านที่มเีอกลักษณ์ ซึ่งจะมีแค่วันเสารเ์ท่านั้น สินค้าที่นำมาขายล้วนเป็นของพื้นเมืองทั้งสิ้น เสือ้ผ้าพื้นเมือง และสินค้าอื่นๆ  
โดยพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาขายล้วนเป็นคนในชุมชน จะไดเ้ห็นถึงเสนห่์ของกาดกองเก่าเห็นถึงความน่ารกัของพ่อค้าแมค้่า 
พร้อมอสิระอาหารค่ำเพือ่ความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า   

20.00 น. เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก  
  



  

 
พักค้างแรม(1) ณ โรงแรมธาริส อาร์ท  3* หรือ เทียบเท่า พักผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน 

 
 

วันท่ีสาม (อาทิตย์ 20/9/63)          B3 / L4 / - 
แพร่-สูงเม่น-วัดพระธาตุสโุทนมงคลคีรี-อาณาจักรบ้อง(ญีปุ่่น)-อุตรดิตถ์-กรุงเทพ 

 
07.00 น. บริการอาหารเชา้(3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. เดินทางสู่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เพื่อสักการะพระนอน ณ วัดพระธาตุสโุทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคี

ธรรม เป็นวัดสร้างข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2520 มีจุดเด่นคือเป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ทีส่วยงามมากทีสุ่ด
แห่งหนึง่ ภาพจิตรกรรม บนฝาผนงัระเบียงคตเป็นเรื่องราวของชาดกพื้นบ้านและภาพพุทธประวัติ ในบริเวณวัดมีเจดีย์
ทรงล้านนากว่า 30 องค์ ด้านหน้าบันไดทางข้ึนทิศตะวันออกมีรปูปั้นสิงห์ขนาดใหญ่และพระนอนองค์ใหญ่โดดเด่นอยู่
ด้านหน้าวัด นอกจากนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สกัทรงล้านนา ที่เก็บรวบรวมเรือ่งราวของล้านนาและเมอืงแพร่ จัดแสดง
เครื่องใช้อาวุธของนักรบโบราณ รวมทั้งภาพถ่ายของเจ้านายฝ่ายเหนือและ ภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในล้านนา แบบ
ผสมผสาน  

 

 
 จากนั้นนำท่าน อาณาจักรบ้อง หรือ บ้องCafe  แลนด์มารค์แห่งใหม่ของจงัหวัดแพร่ จัดแบบสวนญีปุ่่น ที่มีเอกลกัษณ์

และความสวยงามเป็นสัดเป็นส่วน มีมมุถ่ายรูปต่างๆมากมาย เสมือนท่านได้ไปเที่ยวประเทศญีปุ่่น  



  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4)   ณ  เตาหลวง2   
บ่าย เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร อสิระพักผ่อนบนรถ แวะซื้อของฝาก นครสวรรค์ รับประทานอาหารค่ำอิสระ  
22.30 น. เดินทางถึงกรงุเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหต ุ รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 

ท่านละ 2,599 บาท  พักเด่ียวจ่ายเพ่ิม  500 บาท/ท่าน 

อัตรานี้รวม 
-รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง  
-รถท้องถ่ินเที่ยวบ้านนาคูหา           
-ค่าที่พัก ตามทีร่ะบุ ในโปรแกรม   
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ           
-มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่บริการ  
-อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดืม่       
-วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท , วงเงินประกันอบุัติเหตุ 500,000  บาท 
อัตรานี้ไม่รวม 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ  
-ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 300 บาท 
 เง่ือนไขการชำระเงิน มัดจำท่านละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลอืชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน 
การยกเลิกเดนิทาง      

- ขอนุญาตงดยกเลิกคืนเงินทกุกรณี  แต่ท่านสามารถเปลี่ยนผูเ้ดินทางได้  โปรดแจ้งล่วงหน้ากอ่นเดินทาง  อย่างน้อย 7 วัน 
ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบรกิารบนรถบริการ 

- สมาชิกต้องใสห่น้ากากตลอดการเดินทาง แจกหน้ากาอนามัยวันละ 1 ช้ิน(2ช้ิน)  แจกผ้าเปียกแอลกอฮอล์ให้ทกุท่าน(1ช้ิน10แผ่น)   
- ก่อนข้ึน-ลงรถทุกครัง้  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร ์
- บนรถ สมาชิกต้องนั่งตามที่ บริษัทกำหนด และงดใช้ห้องนำ้บนรถตลอดการเดินทาง , ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 
    

  
 
 
 

 




