
 

 

 
ล ำปำง – แพร่ - น่ำน 4 วนั 3 คืน   

ฟาร์มแกะฮักยู - วัดพระธาตุล าปางหลวง – พระธาตุสุโทนมงคลคีรี 
คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่-วัดพระธาตุช่อแฮ - แพะเมืองผี-วัดภูมินทร์-งาช้างด า 
วัดพระธาตุช้างค า้-หอศิลป์ริมน่าน-วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุเขาน้อย 

ออกเช้า –กลับ เย็น 
วันแรก                 กรุงเทพ- ล าปาง-ฟาร์มแกะฮักยู-วัดพระธาตุล าปางหลวง-กาดกองต้า 

 
06.00 น.             ออกเดินทำงจำกกรุงเทพ มุ่งหนำ้สู่จงัหวดัล ำปำง โดยรถตูป้รับอำกำศ  
12.00 น. เดินทำงถึง จ. ล ำปำง รับประทำนอำหำรเท่ียงท่ีห้องอำหำรล าปางเวียงลคอร 
บ่ำย                      ชมฟาร์มแกะฮักยู เป็นฟำร์มแกะท่ีตกแต่งสถำนท่ีไดน่้ำรักและสวยงำม มีมุมเก ๋สวย ให้นกัท่องเท่ียว  
 ไดถ่้ำยภำพเล่น จุดเด่นของฟำร์มน้ีอยูท่ี่ป้ำยขนำดใหญ่สีชมพู กบัวลียอดฮิต ท่ีเขียนว่ำ “ล าปางหนาวมาก” 

 ตั้งเด่น อยูใ่นฟำร์มนอกจำกจะไดส้นุกสนำนกบักำรให้อำหำรแกะและถ่ำยภำพแลว้ ยงัมีในโซนของร้ำนคำ้ 
 ท่ีเนน้ขำยผลิตภณัฑจ์ำกนมแกะ เช่น เคร่ืองด่ืมท่ีท ำจำกนมแกะรสชำติหวำนมนัส์ อร่อยมำก คุ๊กก ี้นมแกะ  
 ไอศกรีมนมแกะ  
15.00 น. น ำท่ำนชมวัดพระธาตุล าปางหลวง เป็นวดัไมท่ี้เกำ่แกท่ี่สุดในประเทศและเป็นพระธำตุประจ ำปีเกดิปีฉลู  
  จำกนั้นเช็คอินเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรมล าปางเวียงทอง 
18.00 น. รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 หลงัอำหำรเดินเล่นท่ีถนนคนเดินยำมเยน็ของล ำปำงหรือท่ีเรียกกนัว่ำ กาดกองต้า ไดต้ำมอธัยำศยั  

วันที่สอง               ล าปาง-วัดปงสนุก-พระธาตุสุโทนมงคลคีรี-คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่-วัดพระธาตุช่อแฮ 

 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.30 น. เขำ้ชม วัดปงสนุก เป็นแหล่งรวมของส่ิงส ำคญัหลำยอยำ่งท่ีทรงคุณค่ำทำงดำ้นศิลปวฒันธรรมสถำปัตยกรรม 



 

มำกมำย อำทิ พระพุทธรูปไม ้เสำหงส์ ซุ้มประตูโขง ภำพเขียนเร่ืองพระเวสสันดรชำดกบนกระดำษสำ หีบ
ธรรมโบรำณ และธงชำ้งเผือกขนำดใหญ่  ท่ีทำงวดัไดน้ ำมำรวมไวเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ และชมเจดียว์ิหำรพระ
นอน วิหำรพระเจำ้พนัองค์วิหำรโถงทรงจตุัรมุขท่ีมีรูปแบบเป็นสถำปัตยกรรมระหว่ำง ล้ำนนำไทย พม่ำ 
และจีนท่ียงัคงหลงเหลืออยูเ่พียงแห่งเดียวของและวดัแห่งน้ี ไดรั้บรำงวลั Award of Merit จำก UNESCO ใน
ปี 2008 อีกดว้ย…..ออกเดินทำงสู่ จ.แพร่ 

11.00 น. ชมวดัพระธาตุสุโทนมงคลคีรีกรำบสกักำระพระนอนองค์ใหญ่ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่ำอยูห่นำ้วดัภำยในบริเวณวดั 
ท่ำนจะไดพ้บกบังำนปฏิมำกรรมปูนป้ันอนังดงำมและชมพิพิธภณัฑ์ไมส้กัท่ีรวบรวมขำ้วของเคร่ืองใช้เกำ่แก ่
ของเจำ้หลวงเมืองแพร่และขำ้รำชกำรชั้นสูงในจงัหวดัแพร่ 

เท่ียง รับประทำนอำหำรพ้ืนเมืองท่ีร้านไส้อั่วเผาเตาดนิ สวนไซทอง 
บ่ำย เดินทำงเขำ้สู่ ตวัเมือง จ.แพร่ชมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ซ่ึงมีควำมสวยงำมจนกองถ่ำยละครเร่ือง "รอยไหม" 

ไดส้มมุติให้เป็นคุม้เจำ้หลวงแห่งเมืองเชียงใหม่ในละครมำแลว้ ชั้นล่ำงสุด เคยใช้เป็นคุกส ำหรับนกัโทษคดี
ต่ำงๆ ส่วนชั้นบน จะเป็นท่ีอำศยัของเจำ้หลวงเมืองแพร่ ท่ีไดรั้บกำรอนุรักษใ์ห้คงสภำพเดิมๆให้มำกท่ีสุด 

เยน็ กรำบสักกำระ วัดพระธาตุช่อแฮส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บำ้นคู่เมืองแพร่ พระธำตุช่อแฮเป็นวดัท่ีประดิษฐำนองค์พระ
ธำตุช่อแฮ บรรจุเสน้พระเกศำของพระพุทธเจำ้  เป็นพระธำตุประจ ำปีเกดิของคนเกดิปีขำลและบริกำรอำหำร
เยน็ ร้านบ้านฝ้าย  เขำ้ท่ีพกัโรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ 

วันที่สาม แพะเมืองผี-วัดภูมนิทร์-งาช้างด า-วัดพระธาตุช้างค า้-หอศิลป์ริมน่าน-วัดพระธาตุแช่แห้ง 

 
07.00 น.              บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท  
08.00 น. แวะชมควำมงดงำมท่ีธรรมชำติสร้ำงข้ึนอยำ่งอศัจรรยท่ี์ แพะเมืองผ ีเกดิจำกสภำพภูมิประเทศ ซ่ึงเป็นดิน 

และหินทรำยถูกกดัเซำะตำมธรรมชำติเป็นรูปร่ำงลกัษณะต่ำงๆ เป็นสถำนท่ีมีควำมสวยงำมดำ้นธรณีวิทยำ 
หนำ้ผำ เสำดิน และมีต ำนำนเล่ำ ขำนถึงควำมศกัด์ิสิทธ์ิ ควำมล้ีลบัจนเป็นควำมเช่ือของชำวบำ้นเก ีย่วกบั
ต ำนำนเมืองผี 

10.00 น. น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซ่ึงในอดีตเป็นคุ้มของเจำ้ผูค้รองนครน่ำนภำยในเป็นท่ีเกบ็รักษำ
โบรำณวตัถุและประวติัศำสตร์เมืองน่ำน และ งาช้างด า ซ่ึงมีเพียงแห่งเดียวในโลก (ปิดวนัจนัทร์และองัคำร) 
น ำท่ำนนมสักำร พระเจำ้นนัทบุรี พระพุทธรูปคู่บำ้นคู่เมืองของจงัหวดัน่ำนท่ี วัดพระธาตุช้างค า้ นมสักำร 
พระพุทธมหำพรหมอุดมศกัยมุนี พระประธำนจตุรทิศ และชมจิตรกรรมฝำผนงักบัภำพกระซิบรักบรรลือ
โลกท่ี วัดภูมนิทร์ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรเท่ียงท่ีร้านเรือนแก้วร้ำนบรรยำกำศดีริมแม่น ้ ำน่ำน 
บ่ำย เดินทำงต่อไปยงั หอศิลป์ริมน่านเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงำนศิลปะร่วมสมยัของศิลปิน ณ สถำนท่ีท่ีกวำ้งขวำง 

มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงำม ร่ืนรมย ์กำรจดัแสดงในอำคำรหอศิลป์ริมน่ำนแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั ชั้นบนจดัแสดง



 

นิทรรศกำร "แรงบนัดำลใจของมรดกน่ำน" ผลงำนศิลปะและงำนสะสมของคุณวินยั ปรำบริปู ทั้งภำพวำด
และประติมำกรรม ส่วนชั้นล่ำงเป็นนิทรรศกำรหมุนเวียน น ำผลงำนของศิลปินมำหมุนเวียนจดัแสดง 

เยน็ น ำท่ำนชมพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถำนท่ีส ำคญัของเมืองน่ำน มีอำยกุว่ำ 600 ปี พญำกำรเมือง โปรดเกลำ้ให้
สร้ำงข้ึนเพ่ือบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุท่ีไดม้ำจำกเมืองสุโขทยั สถำปัตยกรรมดำ้นโบสถ์ของวดัพระธำตุแช่
แห้งแสดงให้เห็นถึงแบบอยำ่งสถำปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่ำงน่ำน เขำ้สู่ท่ีพกั ศศิดารารีสอร์ท 

วันที่ส่ี พระธาตุเขาน้อย-น่าน-กรุงเทพ 

 
07.00 น.             รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

หลงัอำหำรเช็คเอำท์ออกจำกท่ีพกั  และข้ึนชมวิวท่ีวดัพระธำตุเขำนอ้ย องค์พระธำตุตั้งอยูบ่นยอดดอยเขำนอ้ย 
ซ่ึงอยูด่ำ้นตะวนัตกของตวัเมืองน่ำน เป็นศิลปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระเกศำธำตุขององค์สมเด็จ
พระสัมมำสมัพุทธเจำ้ หนำ้วดัมีทำงข้ึนเป็นบนัไดนำค 303 ขั้น....จำกนั้นออกเดินทำงกลบักรุงเทพ 

เท่ียง                   รับประทำนอำหำรเท่ียง ณ ร้ำนอำหำรแพภูฟ้ำไทย ท่ี จ.พิษณุโลก  
บ่ำย                     ออกเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพ แวะซ้ือของฝำก 
19.00 น.              เดินทำงกลบัถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ                     

*** ส้ินสุดโปรแกรมการเดนิทาง *** 

หมายเหตุ :โปรแกรมการเดินทางดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กับความปลอดภัย และผลประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ. 

อตัราค่าบริการ...(รวมทกุอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) ...เดินทางขั้นต ่า 8 ท่าน 
ผู้ใหญ่ (พักคู่)                           ท่านละ  7,900    บาท 

เดก็ (2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตยีง)          ท่านละ  7,200    บาท 
พักเดีย่วจ่ายเพิ่ม                   ท่านละ   1,500 บาท 

หมายเหตุ : - อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3%  - รำคำส ำหรับชำวไทยเท่ำนั้น 
อัตราบริการนี้รวม  
1. รถตูป้รับอำกำศ vip. น ำเท่ียวตำมโปรแกรมตลอดกำรเดินทำง   2.ท่ีพกัจ  ำนวน 3คืน ตำมท่ีระบุในโปรแรกม 
3. อำหำร 10 ม้ือตำมโปรแกรมกำรเดินทำง                 4.ค่ำธรรมเนียมในกำรเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆและอุทยำนแห่งชำต ิ
5.มคัคุเทศกบ์ริกำรท่ำนตลอดกำรเดินทำง1 ท่ำน    
6.ค่ำประกนัภยัในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000.-บำทและค่ำรักษำพยำบำลท่ำนละ 500,000.-บำท   

อัตราบริการนีไ้ม่รวม    1.ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหักณท่ีจ่ำย 3%  
2.ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมพิเศษนอกรำยกำรหรือส่ังทำนเอง                3.ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั 


