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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  น่าน  »  แพร่ » พิษณุโลก 
  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน –วัดภูมินทร-์นั่งรถราง-พระธาตุแช่แห้ง-วัดมิง่เมือง-วัดศรีพันต้น 

 แพะเมอืงผ-ีพระธาตุช่อแฮ-บ้านทุ่งโฮ้ง-คุ้มวงศ์บุร-ีคุ้มเจ้าหลวง-บ้านประทับใจ-พระพุทธชินราช  (5วนั 2คืน) 

 
 
 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                       นครราชสมีา-นา่น 

17.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
18.00 น.    ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ  

วันทีส่องของการเดนิทาง        พิพธิภณัฑ์ฯ–วดัภมูนิทร-์นั่งรถราง-พระธาตแุชแ่หง้-วดัมิง่เมอืง-วดัศรีพนัตน้  

06.00 น.    เช้าวนัใหม่ ณ จังหวดัน่าน  “แข่งเรือลือเล่ือง เมืองงาช้างด า จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง 
เรืองรองพระธาตแุชแ่ห้ง ”  ให้ทา่นปฏิบตัภิารกิจสว่นตวั บริการอาหารเช้า (มือ้1) ณ ร้านอาหาร  

08.30 น. น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ซึ่งภายในมีงาช้างด าเป็นวตัถุมงคลส าคญัคู่บ้านคู่เมืองท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของคนเมืองนา่น 

09.30 น. น าทา่นสกัการะ วดัภมูินทร์  โดยโบสถ์และวิหารแกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงาม  
10.30 น. น าทา่นนัง่รถราง ชมรอบๆ ตวัเมืองเก่า ชมโบราณสถาน และวิถีชีวิตของชาวเมืองนา่น 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น. น าทา่นสกัการะ พระธาตแุชแ่ห้ง พระธาตคุูบ้่านคูเ่มืองของชาวน่าน เป็นปชูนียสถานท่ีส าคญัของเมือง

นา่น จากนัน้น าทา่น สกัการะวิหารพระเจ้าทนัใจ และ เจดีย์วดัพระธาตแุชแ่ห้ง 
15.00 น. น าท่านสกัการะ วดัมิ่งเมือง เป็นท่ีประดิษฐานเสาหลกัเมืองของจงัหวดัน่าน จากนัน้ น าท่านสกัการะ

วดัศรีพนัต้น ภายในวดัมีวิหารท่ีสวยงาม ตัง้เดน่เป็นสง่ามีสีทอง มีจิตรกรรมปนูปัน้ท่ีสวยงาม 
16.00 น. น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั โรงแรมดอิิมแพลส หรือเทียบเทา่ (ห้องละ 2 ทา่น) พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารพกัผอ่รตามอธัยาศยัหรือจะเดินช็อปปิง้ถนนคนเดิน

เมืองนา่นท่ีรายล้อมด้วยกลิ่นไอวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
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วันทีส่ามของการเดนิทาง                                                แพะเมอืงผ-ีพระธาตชุอ่แฮ-บา้นทุง่โฮง้  

06.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ โรงแรม   
11.30 น. น าทา่นชม แพะเมืองผี เป็นสถานท่ีมีความสวยงามด้านธรณีวิทยา บริเวณหน้าผามีหินทรายถูกกัด

เซาะตามธรรมชาตเิป็นรูปร่างลกัษณะตา่งๆ 
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร  
13.30 น.      น าท่านเป็น พระธาตชุ่อแฮ วดัศกัดิ์สิทธ์ิ เก่าแก่ คูบ้่าน คู่เมืองจงัหวดัแพร่ จนมีค ากล่าวว่า ถ้ามาเท่ียว

จงัหวดัแพร่ แตไ่มไ่ด้มา นมสัการพระธาตชุอ่แฮเหมือนไมไ่ด้มาจงัหวดัแพร่ 
15.00 น.      น าทา่นชม บ้านทุง่โฮ้ง เป็นแหลง่ผลิตท่ีใหญ่และมีช่ือเสียงท่ีสดุในการตดัเย็บเสือ้ผ้าหม้อฮอ่ม 
16.00 น. น าทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั Taris Art Hotel หรือเทียบเทา่ (ห้อง2 ทา่น )  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง              คุม้วงศบ์รุ-ีคุม้เจา้หลวง-บา้นประทับใจ-วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวหิาร 

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้าท่ีสดใส  บริการอาหารเช้า (มือ้7) ณ ห้องอาหาร  เก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
09.00 น. น าท่านชม คุ้มวงศ์บรีุ เปิดเป็นพิพิธภณัฑ์สว่นบคุคล จดัแสดงประวตัิความเป็นมาของบ้าน วิถีชีวิตของ

เจ้านายในอดีต โดยข้าว ของเคร่ืองใช้ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม คุ้มเจ้าหลวง อดีตเป็นท่ีคุมขังผู้ มี
ความผิดชัน้ลหโุทษ เป็นเวลายาวนานกวา่ 50 ปี และชมบ้านประทบัใจ เป็นบ้านไม้สกัท่ีถกูขนานนาม
วา่เป็นบ้านเสาร้อยต้น ท่ีเก่าแก่และสวยงาม 

12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้8) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น.      น าท่านสกัการะ วดัพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธชินราช ซึ่งนบัถือกนัว่า

เป็นพระพทุธรูปท่ีงดงามท่ีสดุองค์หนึง่ในโลก ถือได้วา่เป็นมรดกทางศลิปวฒันธรรมอนัล า้คา่ 
18.00 น.  บริการอาหารเย็น (มือ้9) ณ ร้านอาหาร  

วันทีห่า้ของการเดนิทาง                                                                             นครราชสมีา 

08.00 น.  น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 
 

รายการ  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ      บาท จ านวนผู้ใหญ่ขั้นต่ า 50 ท่าน 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 2 คืน (นา่น,แพร่) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ9 มือ้  
 คา่รถท้องถ่ินขึน้ รถราง 
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษส าหรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 จดัหาท่ีดงูานแก่ทา่น 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 
 เสือ้กนัหนาว 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 
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