
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพร่...เมืองเล็กๆ ท่ีหลายคนคิดว่าเป็นเพียงแค่ทางผ่าน 
แต่ถ้าหากได้เข้ามาสัมผัส จะพบว่า “แพร”่มีดีกว่าที่คุณคิด  

 
ร่วมค้นหาค าตอบพร้อมตามรอยที่มาของค าว่า “คนแป้...แห่ระเบิด” 
ผ่อนคลายความเหนือ่ยล้าจากการเดินทาง ณ บ่อน  าพุร้อนแม่จอก   

สูดอากาศบริสุทธิ์ ณ แหล่งโอโซนชั นดี ติดอันดับ 1 ใน 7 ของประเทศไทย 
ล่องเรือทานอาหารเช้าท่ามกลางสายน  าคลอเคลียสายหมอก 

มินิเวิร์กช็อปด้วยการลงมอืย้อมผ้าเช็ดหน้าเพื่อเป็นของที่ระลึกส าหรับทริปนี ด้วยตัวท่านเอง 
 

Code : 
EZDAN_116 

 



 
 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-บ่อน  าพุร้อนแม่จอก-วัดศรีดอนค า-พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ-กาแฟแห่ระเบดิ 
วัดพระธาตุช่อแฮ - กาดกองเก่า 

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออก  เคาน์เตอร์ Nok Air (กรุณาเตรียมบัตรประชาชนไปแสดง
ด้วย)  มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและให้บริการท่าน  

06.20 น. ออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก โดย  สายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD8400 

07.20 น. เดินทางถึง จ.พิษณุโลก เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อ.วังช้ิน จ.แพร่ 

 เพื่อน าท่านแช่ตัวหรือแช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ณ บ่อน้ าพุร้อนแม่จอก ซึ่งเป็นบ่อที่มีน้ าผุดขึ้นมา
จากพื้นดินตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส มีลักษณะที่แปลกและสวยงามมาก โดยเฉพาะในตอนเช้าจะ
มีหมอกควันที่เกิดจากไอน้ าลอยอยู่เต็ม ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม 

    
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1)  ณ ร้านอาหาร  
บ่าย น าท่านกราบสักการะ พระเจ้าพร้าโต้ ณ วัดศรีดอนด า พระพุทธรูปศิลปะล้านนาผสมเชียงรุ้งที่ท าจากไม้แก่นจันทร์ทั้งต้น 

ส่วนที่มาของช่ือ พระเจ้าพร้าโต้ เนื่องจากว่า ช่างได้แกะสลักพระพุทธรูปด้วยพร้าโต้ หรือ มีดอีโต้ซึ่ง สร้างเสร็จภายใน 1 วัน 
ก่อนพระอาทิตย์ตกดินและนิยมเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “พระเจ้าทันใจ” นอกจากนี้ยังมี ระฆังระเบิด ที่ท าจากลูกระเบิดอันเป็น
ทีม่าของค าว่า “แพร่แห่ระเบิด” ในช่วงที่เกิดสงครามเอเชียบูรพา หรือช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสอง 

   
 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ ที่อาคารจ าลองแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับยุโรป ของสถานี

รถไฟบ้านปิน ภายในเน้นจัดแสดงโบราณของเมืองลองเป็นหลักโดย อาจารย์โกมล  พานิชพันธ์   ผู้คร่ าหวอดอยู่ในวงการผ้า
โบราณมานาน เป็นที่ปรึกษาเรื่องการแต่งกายแบบล้านนาให้กับละครหลายเรื่อง เรื่องที่เด่นๆ ก็คือ รอยไหม และเรื่องล่าสุด 
นาคี 



 
 
 

 

จากนั้นพาท่านแวะทาน กาแฟ...แห่ระเบิดพร้อมชมนิทรรศการประวัติศาสตร์อ าเภอลองท่ีมาของค าว่า “คนแป้...แห่ระเบิด” 
 
 
 
 
 
 

17.00 น. วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่
เกิดปีขาล  บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเอง จนมีค ากล่าว
ว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 
 

 18.00 น. หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล ให้ทุกท่านท าธุระส่วนตัว  
18.30 น. น าท่าน เดินกินลม...ชมกาดกองเก่า จุดเด่นของที่นี่ก็คือชาวบ้านจะใส่ชุดหม้อห้อม น าของมาขาย มีทั้งอาหาร ผลไม้ เสื้อ

พื้นเมือง และของที่ระลึก เชิญท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

 
วันที่ 2 ทัวร์ชมเมืองแพร่–ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อมป้าเหงี่ยม-วัดนาคูหา-พระธาตุอินทร์แขวน-แพะเมืองผี 
07.00 น. ต่ืนรับอรุณพร้อม บริการอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านนั่งรถชมเมืองแพร่ เมืองเก่าแก่ในภาคเหนือมีต้ังแต่สมัยพุทธกาล  สถานที่ส าคัญ อาทิ เช่น “คุ้มเจ้าหลวงแพร่”  เป็น

สถาปัตยกรรมสมัย รัชกาลที่ 5 ยุคต้นๆไทยผสมยุโรปไม้แป้นเกล็ด ไม่มีหน้าจั่ว เป็นแบบหลังคาเรือนปั้นหยา  คุ้มเจ้าหลวง
แพร่ เคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเม่ือคราวที่ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎร จ.
แพร่   
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A5


 
 
 

 

 “บ้านวงศ์บุรี” เป็นบ้านของเจ้าพรหม (หลวงพงษ์พิบูลย์)ผู้สืบเช้ือสาย มา
จากอดีตเจ้าเมืองแพร่ และเจ้าสุนันทา วงศ์บุรี(พระยาบุรีรัตน์) ก่อสร้างใน 
ปี พ.ศ. 2440  ลักษณะอาคารเป็นแบบปั้นหยา สองช้ัน ก่อสร้างโดยชาวจีน
กวางตุ้งที่มีลวดลายไม้แกะสลักประดับตัวบ้านทั่วไปจุดเด่นของอาคาร
ลวดลายไม้แกะสลักที่หน้าจั่ว ชายคา ระเบียง ช่องลมชายน้ า หน้าต่างและ
ประตู 

10.00 น. เดินทางถึง ศูนย์เรียนรู้การย้อมผ้าหม้อห้อม "ป้าเหง่ียม" พร้อมฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมมินิเวิร์กช็อปด้วยการลงมือย้อม
ผ้าเช็ดหน้าเพื่อเป็นของที่ระลึกส าหรับทริปนี้ด้วยตัวท่านเอง 

   
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ณ ร้านอาหาร 
 13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ชุมชนทอ่งเที่ยวบ้านนาคูหา ต้ังอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ถือเป็นแหล่งโอโซนช้ันดี 

ติดอันดับ 1 ใน 7 ของประเทศไทย กราบสักการะขอพร “พระเจ้าต๋นหลวง” ถวายลูกสมอ หนึ่งเดียวในไทย ที่วัดนาคูหา 
พร้อมชิมอาหารแบบท้องถิ่น ณ วัดบ้านนาคูหา เมนูเด็ดคือ “ย าเตา’’ 

 
 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนจ าลอง เป็นพระธาตุประจ าปีเกิด ปีจอนอกจากจะได้สักการะบูชา พระ

ธาตุอินทร์แขวนจ าลองแล้ว ยังจะได้สัมผัสองค์พระผุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และวัดนี้ ยังต้ังอยู่ท่ามกลางขุนเขา 
ธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งโอโซนติดอันดับ 7 ของประเทศไทย มาไหว้พระขอพรแล้ว ยัง จะได้สูดอากาศช้ันดี ชาร์จพลังชีวิต 

 

 
16.00 น. เดินทางสู่ แพะเมืองผี เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในวนอุทยานแพะเมืองผี  ต้ังอยู่ที่ ต.แม่หลาย ต.ทุ่งโฮ่ง ต.น้ าช า อ.เมือง จ.แพร่ 

มีลักษณะเป็นเนินเขา มีเสาหินรูปทรงประหลาดตา จนมีผู้ขนานนามให้ แพะเมืองผี คือหนึ่งในแกรนด์แคนยอนของ
เมืองไทย 



 
 
 

 

 
 

18.00 น. บริการอาหารค่ า(4) ณ ร้านอาหาร จากนั้นน าท่านสู่ที่พัก ณ โรงแรมแพภูมิบุรี  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3 อ่างเก็บน  าแม่ถาง-ม่อนแม่ถาง-ค าแสนแกลเลอร่ี-วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ 
07.30 น. ต่ืนเช้ารับอรุณ หลังจากทุกท่านท าธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่อ่างเก็บน้ าแม่ถางเพื่อล่องเรือชมบรรยากาศสด

ช่ืนของธรรมชาติ ชมวิถีชีวิตและศึกษาการเลี้ยงปลาในกระชังตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน พร้อมบริการอาหารเช้า(5) บนเรือ 
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ม่อนแม่ถางชมวิวบรรยากาศของบริเวณอ่างเก็บน้ าแม่ถางพร้อมถ่ายรูปสวย ๆ  

 
10.00น. น าท่านแวะชมค าแสนแกลเลอรี่พุทธศิลป์ผ่านช้ินงานประติมากรรมแกะสลักที่ทรงคุณค่าโดย อาจารย์อิทธิพล ปัญญาแฝง 

ช่างแกะสลัก หรือสล่าเมืองแป้ ที่แกะสลักไม้มาแล้วถึง 35 ปี เปิดบ้านให้เข้าชมประติมากรรมอย่างสวยงามแก่ผู้สนใจ ซึ่งได้
น าผลงานประติมากรรมที่ได้สร้างสรรค์ไว้ภายในหอแสดง ค าแสนแกลเลอรี่โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลงานแกะสลักช้ินไม้ใน
เชิงของพุทธศิลป์ มุ่งเน้นการน าพุทธศาสนาที่เป็นหลักธรรมค าสอนต่างๆ น ามาตีแผ่ลงบนแผ่นไม้อย่างสวยสดงดงาม และมี
คุณค่า 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร 
    บา่ย น าท่านเดินทางถึง วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี มีจุดเด่นคือเป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุด

แห่งหนึ่ง ภาพจิตรกรรม บนฝาผนังระเบียงคตเป็นเรื่องราวของชาดกพื้นบ้านและภาพพุทธประวัติ ในบริเวณวัดมีเจดีย์ทรง
ล้านนากว่า 30 องค์ ด้านหน้าบันไดทาง ขึ้นทิศตะวันออกมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่และพระนอนองค์ใหญ่โดดเด่นอยู่ด้านหน้า
วัด นอกจากนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักทรงล้านนา ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของล้านนาและเมืองแพร่ จัดแสดงเครื่องใช้
อาวุธของนักรบโบราณ รวมทั้งภาพถ่ายของเจ้านายฝ่ายเหนือและ ภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในล้านนา  



 
 
 

 

 
15.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน จ. พิษณุโลก 
20.40 น. ออกเดินทางสู่กทม. โดย สายการบินNok Air เที่ยวบินที่ DD8415 
21.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ 

 

*************************************************** 

อัตราค่าบริการ 

 

อัตราค่าบริการ       (ค่าบรกิารนีค้นไทยเท่านัน้)  ราคา 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ   9,900.- 

เด็กอายุ  3 – 10  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 7,900.- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.- 

 

อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าที่พักห้องละ 2 -3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  
 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่า
ประกัน    อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเง่ือนไข
ของกรมธรรม์ 

 
 
 



 
 
 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
  ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานส าหรับต่างชาติ 
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็น
ต้น 
  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
  ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน 
  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน  
              หากแจ้งภายหลังการช าระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี) 
 
เงื่อนไขการช าระเงนิ :  

1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมส าเนาบัตรประชาชนส าหรับผู้เดินทาง 
2. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 

สิ่งที่ควรน าไปด้วย   ยาประจ าตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันหนาว,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,รองเท้าที่สวมใส่สบาย 

 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ าที่นั่งกับสายการบิน
และค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมด ไม่ว่ายกเลิก
ด้วยกรณีใดๆ 

6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 


