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Unseen
เมืองรอง ภาคเหนือ



วันแรก	 :	 กรุงเทพฯ	-	นครสวรรค์	-	สุโขทัย	 	

วันที่สอง	 :	 ตักบาตรเช้า	-	วัดศรีชุม	–	อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	-	แพร่	

		 	 	 แพะเมืองผี	–	น่าน

วันที่สาม	 :	 ตักบาตรเช้า	-	พระธาตุเขาน้อย	–	วัดศรีพันต้น	-	วัดภูมินทร์

		 	 	 บ่อเกลือ	-	สะปัน

วันที่สี่		 :	 ถนนลอยฟ้า	–	ภูลังกา	–	เชียงคำ		-	พะเยา

วันที่ห้า	 :	 กว๊านพะเยา	-	เหมืองแม่เมาะ	-	เมืองลำ	ปาง

วันที่หก	 :	 เมืองลำ	ปาง	–	นครสวรรค์	-	กรุงเทพฯ
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นีโอ	ทราเวล	

นำ	ท่านท่องเที่ยวเมืองรอง	เมืองเล็กๆ	

ที่มากด้วยเสน่ห์	

ได้เที่ยวแล้วรับรองจะติดใจ

ได้ทั้งธรรมชาติ	สัมผัสวิถีชุมชน	

ตะลุยกินของพื้นเมือง	ไหว้พระวัดสวย	

เที่ยวเมืองแพร่	แลเมืองน่าน	

เช็คอิน	UNSEEN

เมืองรอง	น่าเที่ยวไม่แพ้ใคร	

ไปง่าย	ถ่ายรูปสวย



01
08:00 น. 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	

บริการอาหารว่าง	และเครื่องดื่ม

กระทั่งเดินทางถึงจังหวัดนครสวรรค์	

เที่ยง	 	

บริการอาหารเที่ยง	

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานครสวรรค์	

บ่าย

พาสาน	ต้นแม่น้ำ	เจ้าพระยาชุมชน

และผู้เชี่ยวชาญจับมือกันสร้างพื้นที่

สาธารณะแห่งใหม่ดีไซน์ล้ำ	ยุคที่จะ

เปลี่ยนมุมมองของคนต่อเมือง

นครสวรรค์	สิ่งก่อสร้างรูปทรง

เรียวยาวขนาดใหญ่	พาดลอยขึ้น

คล้ายสะพาน	ตัวอาคารห่อหุ้มด้วย

เหล็กและทองแดง	ที่ดูเผินๆ	เหมือน

หลุดมาจากหนังไซไฟ	สถานที่นี้มีชื่อว่า	

พาสาน	ตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของ

แม่น้ำ	เจ้าพระยา	ที่แม่น้ำ	สองสี	ปิง-วัง	

และยม-น่าน	มาบรรจบกันพอดี		

ตัวสถาปัตยกรรมทำ	หน้าที่เป็นอาคาร

ให้ความรู้เรื่องน้ำ		ส่วนพื้นที่รอบๆ	

เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชน

นำ	ท่านเดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก	

ที่อำ	เภอเนินมะปราง	แหล่งท่องเที่ยว

อิงแอบธรรมชาติ	

พร้อมบรรยากาศแบบสบายๆ

กรุงเทพฯ	-	นครสวรรค์	

สุโขทัย
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เนินมะปราง  

ภูเขาหินปูนรูปร่างสวยงามแปลกตา	

และท้องทุ่งนาสุดกว้างใหญ่เต็มไปด้วย

ป่าเขาสีเขียวขจีอุดมสมบูรณ์	

อากาศเย็นสบายสดชื่นทั้งปี	

บรรยากาศเงียบสงบ	ใครที่ชอบการ

ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์	เนินมะปรางถือ

เป็นตัวเลือกที่ดี

ภูเขาหินปูนบ้านมุง 

ชมภาพท้องทุ่งนากว้าง	ที่มีฉากหลัง

เป็นภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาสวย

งามและสูงใหญ่

จุดชมวิวบ้านรักไทย 

ตัวหมู่บ้านอยู่บนภูเขา	และมีป่าไม้อัน

อุดมสมบูรณ์	เป็นแหล่งปลูกพืชผล

ทางเกษตร	ทำ	ให้มีทัศนียภาพและ

วิวทิวทัศน์ที่สวยงามไฮไลต์สำ	คัญ	

คือสลิงชิงช้า	ที่อยู่บนต้นไม้สูง	

สามารถมองเห็นวิวสวยๆ	ได้แบบ

ตระการตา	

ได้เวลาอันสมควรนำ	ท่านเดินทางสู่

เมืองเก่าสุโขทัย

ค่ำ	 

บริการอาหารค่ำ	

พัก Sriwilai Sukhothai Resort @ Spa

ที่อยู	่:	214	ตำ	บลเมืองเก่า,	

อำ	เภอเมืองสุโขทัย,	จังหวัดสุโขทัย

โทร	:	055-697445



06:00	น.	

ตักบาตรเช้า	ณ	วัดตระพังทอง

07:00	น.	

บริการอาหารเช้า

วัดศรีชุม	(ตำ	นานพระพุทธรูปพูดได้)

เป็นโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติ

ศาสตร์สุโขทัย	ตั้งอยู่นอกกำ	แพงเมือง	

เป็นวัดที่ประดิษฐาน	พระอจนะ	

เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

ขนาดใหญ่	หน้าตักกว้าง	11.30	เมตร

ลักษณะของวิหารสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ลักษณะคล้ายมณฑป	แต่หลังคา

พังทลายลงมาหมดแล้ว	เหลือเพียง

ผนังทั้งสี่ด้าน	ผนังแต่ละด้าน	ก่ออิฐ

ถือปูนอย่างแน่นหนา	ผนังทางด้านใต้

มีช่องให้คนเข้าไปภายใน	และเดินขึ้นไป

ตามทางบันไดแคบๆ	ถึงผนังด้านข้าง

ขององค์พระอจนะ	หรือสามารถขึ้น

ไปถึงสันผนังด้านบนได้	ภายในช่อง

กำ	แพงตามฝาผนังมีภาพเขียนเก่าแก่

แต่เลอะเลือนเกือบหมด	ภาพเขียนนี้

มีอายุเกือบ	700	ปี	นอกจากนี้แล้ว

บนเพดานช่องบันไดยังมีแผ่นหินชนวน

ขนาดใหญ่แกะสลักลวดลายเรื่องชาดก

ต่างๆ	มีจำ	นวนทั้งหมด	50	ภาพ	

เมื่อเดินตามช่องทางบันไดขึ้นไปจะโผล่

บนหลังคาวิหารมองเห็นทิวทัศน์อัน

งดงามของเมืองเก่าสุโขทัยได้โดยรอบ	

วิหารวัดศรีชุม	มีความ	เร้นลับซ่อนอยู่	

หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้ว	จะพบว่า

พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงทรง

พระปรีชาสามารถในด้านปลุกปลอบใจ

ทหารหาญ	และด้านอื่นๆ	อีกมาก	

เพราะผนังด้านข้างขององค์พระอจนะ

มีช่องเล็กๆ	ถ้าหากใครแอบเข้าไปทาง

อุโมงค์แล้วไปโผล่ที่ช่องนี้	และพูดออก

มาดังๆ	ผู้ที่อยู่ภายในวิหารจะต้องนึกว่า

พระอจนะพูดได้	และเสียงพูดนั้นจะ

กังวานน่าเกรงขาม	เพราะวิหารนี้ไม่มี

หน้าต่าง	แต่เดิมคงมีหลังคาเป็นรูปโค้ง

คล้ายโดม		

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

(มรดกโลก)	ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็น

ราชธานีของไทย	ที่มีความเจริญรุ่งเรือง	

เป็นศูนย์กลางการปกครอง	ศาสนาและ

เศรษฐกิจ	

ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	

มีสถานที่สำ	คัญที่เป็นพระราชวัง	

ศาสนสถาน	โบราณสถาน	โดยมีคูเมือง	

กำ	แพงเมือง	และประตูเมืองโบราณ

ล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	ในช่วง

พุทธศตวรรษที่	18-19		

ผังเมืองสุโขทัยมีความยาวประมาณ	2	

กิโลเมตร	กว้างประมาณ	1.6	กิโลเมตร	

เป็นกำ	แพงพูนดิน	3	ชั้น

05	l	UNSEEN	เมืองรองภาคเหนือ	(สุโขทัย-แพร่-น่าน-ลำ	ปาง)	6	วัน

02
ตักบาตรเช้า - วัดศรีชุม 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	-	แพร่	

แพะเมืองผี	–	น่าน
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โดยการขุดเอาดินขึ้นมาถมเป็นกำ	แพง

และพื้นดินที่ขุดขึ้นยังเป็นคูน้ำ	ไว้ใช้สอย

และเป็นกำ	แพงน้ำ	ขึ้นอีก	2	ชั้น	กำ	แพง

มีประตูเมือง	4	ประตู	ภายนอกกำ	แพง

เมืองในรัศมี	5	กม.	มีโบราณสถาน

ประมาณ	70	แห่ง	สร้างขึ้นไว้ใน

พุทธศาสนา	และศาสนาพราหมณ์ภาย

ในยังเหลือร่องรอยพระราชวัง	และวัดอีก	

26	แห่ง	วัดที่ใหญ่ที่สุดคือ	วัดมหาธาตุ		

อุทยานแห่งนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์

โดยกรมศิลปากรด้วยความช่วยเหลือจาก

องค์การยูเนสโก	โดยได้รับการประกาศ

จากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลก	

ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ที่กำ	แพงเพชร

และศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อว่า	“เมืองประวัติ

ศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร”	(Historic	

Town	of	Sukhothai	and	Associated	

Historic	Towns)

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำ	แหง

มหาราช		สร้างขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2518

ตั้งอยู่ริมถนนจรดวิถีถ่อง	ทางทิศเหนือของ

วัดมหาธาตุ	ลักษณะพระบรมรูปพ่อขุนราม

คำ	แหงมหาราชเป็นพระบรมรูปหล่อด้วย

โลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ		ขนาด	

2	เท่าขององค์จริง	สูง	3	เมตร	ประทับ

นั่งห้อยพระบาทบนแท่นมนังคศิลาบาตร	

พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์	พระหัตถ์ซ้ายอยู่ใน

ท่าทรงสั่งสอนประชาชน	แท่นด้านซ้ายมี

พานวางพระขรรค์ไว้ข้างๆ	ลักษณะพระ

พักตร์เหมือนอย่างพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย

ตอนต้นที่ถ่ายทอดความรู้สึกว่า	พ่อขุนราม

คำ	แหงมหาราชมีน้ำ	พระทัยเมตตากรุณา	

ยุติธรรม	มีความเด็ดขาดในการปกครอง

แบบพ่อปกครองลูก	ที่ด้านข้างมีภาพ

แผ่นจำ	หลักจารึกเหตุการณ์เกี่ยวกับ

พระราชกรณียกิจของพระองค์ตามที่

อ้างถึงในจารึกสุโขทัย

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง	ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย

บ่าย

นำ	ท่านออกเดินทางสู่จังหวัดแพร่

วนอุทยานแพะเมืองผี	ผืนดินแห่ง

ตำ	นาน

แพะเมืองผี	เป็นพื้นที่เนินเขาซึ่งสูงกว่า

ส่วนอื่น	เกิดจากการพังทลายโดยการ

กัดเซาะตามธรรมชาติ	โดยกระแสน้ำ	

เป็นเวลานาน	ทำ	ให้พื้นที่บางส่วนเป็น
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ที่สูงต่ำ	สลับกันไปหน้าผา	และเสาดิน

มีรูปทรงแตกต่างกกันก่อให้เกิดความ

สวยงามมากยิ่งขึ้น

ในสมัยโบราณเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์

ชาวบ้านนับถือกันมาก	เพราะประวัติ

ลึกลับที่คนโบราณเล่าต่อกันมาว่า	

มียายแก่ออกมาหาของป่า	แล้วหลง

เข้ามาที่แห่งนี้	มาพบบ่อเงิน	บ่อทอง

จึงเอาใส่หาบจนเต็มแล้วยกใส่บ่าเพื่อ

จะหาบกลับบ้าน	แต่ก็หลงไปหลงมา

ในป่าแห่งนี้	ไม่สามารถออกไปได้	

เพราะเทวดาเจ้าถิ่นไม่ให้เอาไป	

เพียงแต่เอามาอวดยายแก่จึงวางหาบ	

และรีบออกไปบอกชาวบ้านให้มาดู	

พอมีชาวบ้านเข้ามามากเมื่อมาถึง

เงินทองในหาบก็หายไปหมด	ยายแก่

และชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อสถานที่นี้ว่า	

แพะเมืองผีแพะ	หมายถึง	ป่าละเมาะ

เมืองผี	หมายถึง	ความเงียบเหงา

เหมือนเมืองผี

กระทั่งได้เวลาอันสมควร	

นำ	ท่านเดินทางสู่จังหวัดน่าน

ค่ำ	

บริการอาหารค่ำ	

พัก	โรงแรมพูคาน่านฟ้า

ที่อยู	่:	369	ตำ	บลในเวียง,	

อำ	เภอเมืองน่าน,	จังหวัดน่าน

โทร	:	054-771111



ตักบาตรเช้า	–	พระธาตุเขาน้อย	

วัดศรีพันต้น	-	วัดภูมินทร์	

บ่อเกลือ	-	สะปัน

06:00	–	07:00	น.	

ตักบาตรเช้า	ณ	

บริเวณหน้าโรงแรมที่พัก	

(อิสระตามอัธยาศัย)

เช้า

บริการอาหารเช้า	

พระธาตุเขาน้อย	จุดชมวิวเมืองน่าน

ที่สวยที่สุด	ตั้งอยู่บนดอยเขาน้อย	

มีความสูงจากระดับน้ำ	ทะเล	ประมาณ	

250	เมตร		ขึ้นไปยืนบนยอดเขาจะมอง

เห็นทิวทัศน์ของเมืองน่านได้อย่าชัดเจน

สร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง	

เจ้าผู้ครองนครน่าน	และได้มีการบูรณ

ปฏิสังขรณ์ในส่วนขององค์พระธาตุโดย

ตลอด	จนกระทั่งมีการบูรณะครั้งใหญ่	

ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริเดชฯ	

โดยช่างชาวพม่า	ที่ชื่อหม่องยิง	ทางด้าน

กรมศิลปากรได้ทำ	การขึ้นทะเบียนเป็น

โบราณสถานเมื่อปี	พ.ศ.	2523

พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่	คือ

พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรี

เมืองน่าน	สร้างเมื่อปี	พ.ศ.	2542	

ถือเป็นจุดเดียวที่มองเห็นเมืองน่านจาก

มุมสูง	จุดนี้ยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะ

การตั้งเมืองของภาคเหนือ	ที่มักเลือก

ทำ	เลที่ตั้งบนที่ราบลุ่ม	และหุบเขา

วัดศรีพันต้น	โบสถ์สีทอง

สร้างโดยพญาพันต้น	เจ้าผู้ครองนครน่าน	

แห่งราชวงศ์ภูคา	(ครองนครน่าน	

ระหว่าง	พ.ศ.	1960	-	1969	)	

ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง	คือพญาพันต้น	

บางสมัยวัดนี้เรียกว่า	วัดสลีพันต้น	(คำ	ว่า	

สลี	หมายถึง	ต้นโพธิ์)	ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์

03
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ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้

ของวัด	ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็น

ถนน	วัดศรีพันต้นได้รับพระราช

ทานวิสุงคามสีมาเมื่อ	พ.ศ.	2505	

ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม	ตั้งเด่น

เป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ

เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีจิตรกรรมปูนปั้น

ที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ด

เศียรเฝ้าบันได	หน้าวิหารวัดสีทอง

เหลืองอร่ามสวยงามตระการตา	

มีความสวยงามมาก	ดูอ่อนโยน

มีชีวิตชีวา	ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง

ชาวน่านชื่อ	นายอนุรักษ์	สมศักดิ์	

หรือ	“สล่ารง”	และภายในวิหารได้

มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของ

พระพุทธเจ้า	และประวัติการกำ	เนิด	

เมืองน่าน	โดยช่างชาวน่าน	เป็นภาพ

เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงาม

และทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

ซุ้มต้นลีลาวดี 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน

ซุ้มต้นลีลาวดี	หรือต้นลั่นทม	

บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชา

ติน่าน	ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงราย	

แผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน

ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม	

การเดินอยู่ใต้โถงต้นลีลาวดีที่สวย

งามและร่มรื่น	เป็นหนึ่งจุดถ่ายรูป

ที่ต้องไม่พลาด

วัดภูมินทร์	จิตรกรรมฝาผนัง	

“กระซิบรักบันลือโลก”

เดิมมีชื่อว่า	วัดพรหมมินทร์	ตั้งตาม

ชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์	เจ้า

ผู้ครองนครน่านได้โปรดให้สร้างขึ้น
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เมื่อปี	พ.ศ.2139	หลังจากที่เจ้า

เจตบุตรขึ้นครองนครน่านได้	6	ปีนี้	

ต่อมาชื่อวัดถูกเรียกกันจนเพี้ยนไป

จนกลายเป็น	วัดภูมินทร์	ตามที่รู้จัก

กันในปัจจุบัน

จุดเด่นของวัดนี้คือ	พระอุโบสถ

จตุรมุข	สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น

ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที่รวมเอาโบสถ์	

วิหารและเจดีย์	ไว้ในอาคารเดียวกัน	

ในลักษณะการจำ	ลองแผนภูมิจักรวาล

ตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา	โดยมี

พระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย	4	

องค์	หันหน้าออกสู่ประตูทั้ง	4	ทิศ	

ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน	และมีนาค

สะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถ

เทินไว้กลางลำ	ตัว	ที่เปรียบเสมือนการ

อุ้มชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

“ฮูปแต้ม”	ภาพจิตรกรรมวัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์	ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์

ครั้งใหญ่	ในปี	พ.ศ.	2410	ในสมัย

พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช	(ปลายสมัย

รัชกาลที่	4	ต่อรัชกาลที่	5	แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์)	ซึ่งเจ้าผู้ครองนครน่าน

มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

เป็นอย่างยิ่ง	จึงทรงโปรดให้ช่างหลวง

บูรณะวัดเป็นครั้งใหญ่	มีจำ	นวนถึง

22	วัด	และวัดภูมินทร์ก็ได้รับการ

บูรณะเป็นอันดับที่	9	ใช้เวลาบูรณะ

อยู่ราว	8	ปี	(พ.ศ.	2410	-	2418)	

ซึ่งกรมศิลปากรสันนิษฐานว่า	

การบูรณะครั้งนี้	เป็นที่มาของภาพ

จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัด

ภูมินทร์นี้	ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดด

เด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์	ก็คือภาพ	
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“กระซิบบันลือโลก”	หรือภาพ	

“ปู่ม่าน	ย่าม่าน”	ซึ่งเป็นคำ	เรียก

ผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อสมัยโบราณ	

ในลักษณะกระซิสนทนากัน

คำ	กลอนภาษาคำ	เมือง	

ที่แต่งขึ้นมาสำ	หรับภาพนี้	ว่าไว้ว่า…

กำ	ฮักน้องกูปี้จั๊กเอาไว้ในน้ำ	ก็กั๋วหนาว

จั๊กเอาไว้ปื้นอากาศกลางหาว

ก็กั๋วหมอกเหมยซ่อนดาวลงมาขะลุ้ม

จั๊กเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม

ก็กั๋วเจ้าปะใส่แล้วลู่เอาไป

ก็เลยเอาไว้ในอกในใจ๋ตัวจายปี้นี้

จั๊กหื้อมันไห้	อะฮิ	อะฮี้

ยามปี้นอนสะดุ้งตื่นเววา

คำ	แปล 

ความรักของน้องนั้น	พี่จะเอาฝากไว้

ในน้ำ	ก็กลัวเหน็บหนาว

จะฝากไว้กลางท้องฟ้าอากาศ

กลางหาว	ก็กลัวเมฆหมอกมา

ปกคลุมรักของพี่ไปเสีย	

หากเอาไว้ในวังในคุ้ม	เจ้าเมืองมาเจอก็จะเอา

ความรักของพี่ไป	

เลยขอฝากเอาไว้ในอกในใจของพี่	

จะให้มันร้องไห้รำ	พี้รำ	พันถึงน้อง	

ไม่ว่ายามพี่นอนหลับหรือสะดุ้งตื่น

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง

บ่าย	

นำ	ท่านออกเดินทางสู่นอกเมือง	ไปที่อำ	เภอ

บ่อเกลือ	โดยใช้เส้นทางถนนลอยฟ้า	ถนนใน

สายหมอก	ถนนที่ล้อมไปด้วยธรรมชาติให้ได้

หลงใหล	

โค้งหมายเลข	3	อันซีนแห่งใหม่

โค้งเลข	3	มีระยะทางประมาณ	300	เมตร

การก่อสร้างถนนที่ลัดลาะตามแนวธรรมชาติ

ของเส้นทางนี้	ทำ	ให้เมื่อขับถมาถึงบริเวณจุด

ดังกล่าว	จะมองเห็นถนนที่โค้ง	คล้ายกับเลข	
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3	โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม	โดยที่

บริเวณสองข้างทาง	ปกคลุมไปด้วย

ต้นไม้	เห็นเส้นถนนกลายเป็นเลข	3		

บ่อเกลือ 

สัมผัสธรรมชาติ	และชีวิตแบบเนิบๆ

บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ	เป็นแหล่งชุม

ชนที่มีชื่อเสียงในด้านการทำ	เกลือ

บนภูเขาที่ตกทอดสืบต่อกันมาหลาย

ชั่วอายุคน	ชาวบ้านที่นี่จะผลิตเกลือ

สินเธาว์	เพื่อบริโภคและจำ	หน่ายให้

นักท่องเที่ยว	สามารถนำ	มาขัดผิว	

และทำ	อาหารได้อย่างปลอดภัย

สะปัน	แหล่งโอโซนชั้นดี

น้ำ	ตกสะปันเป็นน้ำ	ตกที่ตั้งอยู่ภายใน

หมู่บ้าน	มี	3	ชั้นใหญ่	ความสูงของ

น้ำ	ตกชั้นที่	1,	2,	และ	3	

สูงประมาณ	3,	5,	6,	เมตร	

ตามลำ	ดับ	มีน้ำ	ไหลตกตลอดทั้งปี

เป็นน้ำ	ตกที่มีความสวยงามตาม	

ธรรมชาติ	สภาพป่าไม้บริเว

ณน้ำ	ตกมีความร่มรื่นร่มเย็น	

สมบูรณ์สวยงามมาก

บ้านสะปัน	ชุมชนคนรักสโลว์ไลฟ์

เมื่อได้มาเยือน	สิ่งแรกที่คุณจะได้

สัมผัสก็คือความสงบ	บริสุทธิ์	

บ้านหลังเล็กๆ	แต่รวยธรรมชาติ

ตั้งอยู่กลางหุบเขา	มีลำ	น้ำ	ไหลผ่าน

กลางหมู่บ้าน	

ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ทำ	การเกษตร

เช่น	ปลูกข้าว	ข้าวโพด	มองไปทาง

ไหนก็เจอภูเขาและท้องทุ่งนาสีเขียว	

หลังฝนตกใหม่ๆ	จะมีสายหมอกลอย

ผ่านมาให้ได้ชื่นใจ	

สะปัน	เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

มากขึ้น	เพราะความสวยงามของ

ธรรมชาติโดยรอบ	และความน่ารัก

เรียบง่ายของชาวบ้านในพื้นที่

ค่ำ	

บริการอาหารค่ำ	

พัก	ไทรวารี	รีสอร์ท

ที่อยู	่:	ถนน	Unnamed,	

ตำ	บลดงพญา,	อำ	เภอบ่อเกลือ,	

จังหวัดน่าน
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ถนนลอยฟ้า	–	ภูลังกา	

เชียงคำ		-	พะเยา

เช้า

บริการอาหารเช้า

เดินทางสู่ภูลังกา	โดยใช้เส้นทาง

ถนนลอยฟ้า	ที่ได้ชื่อว่าถนนลอยฟ้า	

เพราะถนนเส้นนี้วิ่งอยุ่บนภูเขาสูงชัน	

ลัดเลาะไปตามหุบเขา

จุดชมวิวบ้านผาช้างน้อย	ภูลังกา

ภูลังกา	นั้นเป็นภูเขาสูงชันอยู่ใน

เทือกเขาสันปันน้ำ		วางตัวอยู่ใน

แนวตะวันออก-ตะวันตก	สูงจาก

ระดับน้ำ	ทะเลปานกลาง	ประมาณ	

900-1,720	เมตร		

เราจะนำ	ท่านไปที่จุดชมวิวที่สวยที่สุด

แห่งหนึ่งในประเทศแถม	เดินทางไปถึง

ง่ายดาย	ไม่ต้องปีนป่าย	หรือบุกป่า	

เพราะรถจอดถึงเลย

จิบกาแฟ	พร้อมดื่มด่ำ	กับวิวอัน

ตระการตาของผาช้างน้อย	ภูลังกา	

อิ่มเอมกับวิวอันสวยงาม	

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง	ณ	จุดชมวิว

บ่าย

นำ	ท่านเดินทางลงสู่พื้นราบที่อำ	เภอ

เชียงคำ		จังหวัดพะเยา

วัดนันตาราม	งามล้ำ	ค่าศิลปะพม่า

ไม่ปรากฏว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด	
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เดิมเรียก	จองม่าน	หรือ	จองคา

เพราะมุงด้วยหญ้าคา	เดิมมีฐานะเป็น

เพียงอาราม	ขึ้นตรงต่อคณะสงฆ์พม่า	

ในขณะนั้นจองม่าน	อยู่ในสภาพล้มลุก

คลุกคลานมาหลายชั่วคน	เพราะขาด

ผู้ดูแล	ต่อมาในปี	พ.ศ.2467	พ่อเฒ่า

ตะก่าจองนันตา(อู๋)	วงศ์อนันต์	คหบดี

ชาวปะโอ(ตองสู่)	ผู้รับสัมปทานทำ	ไม้ให้

กับบริษัทค้าไม้ต่างชาติ	เป็นผู้มีศรัทธา

แรงกล้าที่จะทำ	นุบำ	รุงพระพุทธศาสนา	

ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบูรณะ

ปรับปรุงเสนาสนะ	ให้มีความมั่นคง

แข็งแรง	สมเป็นพุทธสถาน	และต่อมา

แม่เฒ่าจ๋ามเฮิง	ประเสรฺฐกูล	ได้ร่วม

บริจาคที่ดินจำ	นวน	5	ไร่	1	งาน	72	

ตารางวา	สร้างวิหารหลังใหม่	โดยพ่อ

ตะก่าจองนันตา(อู๋)รับเป็นเจ้าภาพสร้าง

วิหารหลังปัจจุบัน	โดยว่าจ้างช่างชาว

พม่าจากจังหวัดลำ	ปาง	มาออกแบบ

และทำ	การก่อสร้างเป็นวิหารไม้ทั้งหลัง	

รูปทรงสถาปัตยกรรมแบบพม่าตอนล่าง	

หลังคาหน้าจั่วยกเป็นช่อชั้นลดหลั่นกั

นสวยงาม	มุงด้วยไม้แป้นเกร็ด	เพดา

นประดับประดาด้วยกระจกสีลวดลาย

วิจิตร	ไม่ซ้ำ	กัน	การปฏิสังขรณ์และก่

อสร้างจองม่านครั้งใหญ่	ใช้เวลาร่วม	

10	ปี	นับเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ของ

จองม่าน	พ่อเฒ่าตะก่าจองนันตา(อู๋)	

ต้นตระกูลวงศ์อนันต์	คหบดีชาวปะโอ	

ที่มีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธ

ศาสนา	ตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรม

คำ	สอนมิได้ขาด	มีความเพียรในการ

รักษาอุโบสถศีล	นอนวัดตลอดฤดู

พรรษา	ทั้งยังเสียสละบริจาคทรัพย์

เป็นเจ้าศรัทธามนการปฏิสังขรณ์



18	l	UNSEEN	เมืองรองภาคเหนือ	(สุโขทัย-แพร่-น่าน-ลำ	ปาง)	6	วัน

เสนาสนะ	และสร้างวิหารถวาย

เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาได้รับ

การยกย่องจากพุทธศาสนิกชนและ

ประชาชนทั่วไป	เพื่อเป็นการรำ	ลึกถึง

คุณงามความดีและเป็นอนุสรณ์ของ

พ่อเฒ่าตะก่าจองนันตา(อู๋)	จึงได้

เปลี่ยนชื่อวัดจาก	“วัดจองม่าน”	

เป็น	“วัดนันตาราม”	เพื่อเป็น

เกียรติแด่ท่านและตระกูลวงศ์อนันต์

ของท่าน

นำ	ท่านเดินทางเข้าสู่กว๊านพะเยา

ค่ำ	

บริการอาหารค่ำ	

พัก	โรงแรมภูกลอง

ที่อยู	่:	888	ถนนชายกว๊าน,	

ตำ	บลเวียง,	อำ	เภอเมืองพะเยา,	

จังหวัดพะเยา

โทร	:	054-481915



กว๊านพะเยา	-	เหมืองแม่เมาะ	

เมืองลำ	ปาง

เช้า

บริการอาหารเช้า	

กว๊านพะเยา 

บึงแห่งศรัทธาพุทธศาสนา

บึงน้ำ	กว้างใหญ่	ที่โอบล้อมไปด้วย

ขุนเขาดอยแม่ใจ	ที่บริเวณท่าเรือ

ริมกว๊าน	จะมีผู้คนมานั่งเรียงแถว

เตรียมปั้นข้าวเหนียวเป็นก้อนเล็กๆ	

ไว้เพื่อรอใส่บาตรเป็นประจำ	ทุกวัน	

หลวงพ่อศิลา 

เป็นพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย	

มีอายุกว่า	500	ปี	ค้นพบเมื่อปี	2526	

ในบริเวณวัดติโลกอารามที่จมอยู่ใต้น้ำ	

ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐาน

ที่วัดศรีอุโมงค์คำ		จนกระทั่งปี	พ.ศ.	

2550	จึงได้อัญเชิญหลวงพ่อศิลากลับ

ไปประดิษฐานบริเวณที่เป็นที่ตั้งของ

วัดติโลก	อาราม	กลางกว๊านพะเยา	

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นั่งเรือไปสักการะ

บูชาและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทางน้ำ	ของเมืองพะเยา

นำ	ท่านออกเดินทางสู่อำ	เภอแม่เมาะ	

จังหวัดลำ	ปาง

เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ 

แหล่งถ่านหินเก่าแก่	40	ล้านปี

เหมืองถ่านหินแม่เมาะ	เป็นแหล่งถ่าน

หินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	

ซึ่งค้นพบเมื่อ	พ.ศ.	2460	พื้นที่เหมือง

ทั้งหมดเป็นของกรมป่าไม้	มีประมาณ	

20,000	ไร่	บริเวณเหมืองมีโรงไฟฟ้า

05
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ที่ใช้ถ่านหินชนิดนี้เป็นเชื้อเพลิง

ตั้งอยู่หลายโรง	นอกจากใช้ผลิต

กระแสไฟฟ้าแล้วยังเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของ

นักท่องเที่ยว

สวนเฉลิมพระเกียรติ	84	

พรรษา	

สวนที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม	

เป็นจุดชมวิวที่สามารถมอง

เห็นทัศนียภาพอันร่มรื่น	

และบึงบัวขนาดใหญ่	

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์	

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว		
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จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความ

สำคัญของพลังงานจากถ่านหิน

และความสำคัญของโรงไฟฟ้า

แม่เมาะ	ที่มีต่อความมั่นคงด้าน

พลังงานของประเทศ	เข้าใจถึง

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

และมาตรการในการลดผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

อย่างใส่ใจภายในอาคารนิทรรศ

การแบ่งเป็น

Zone : 1 

นิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศ

การเฉลิมพระเกียรติจัดแสดง

พระราชประวัติ	และพระราช

กรณียกิจที่สำ	คัญในพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านพลังงาน	ผู้ทรงบุกเบิกกิจ

การพลังงานของไทย	ซึ่งมีความ

สำ	คัญต่อการพัฒนาประเทศ

และส่งผลต่อความมั่นคงของ

ไทยการสำ	รวจและทรงให้สงวน

ถ่านหิน	ไว้สำ	หรับใช้ในราชการ

ไทย	เป็นการวางรากฐานด้าน

พลังงานไทย
 

Zone : 2 

จักรวาล	โลก	และถ่านหิน

แสดงเรื่องกำ	เนิดจักรวาลจาก

เหตุการระเบิดครั้งใหญ่	นำ	มาสู่

การรวมตัวกันของมวลสารและ

พลังงานมหาศาล	กลายเป็น

ดวงดาวกาแล็กซี	และ	“โลก”		

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกว่าหลาย

พันล้านปี	จนเหมาะสมต่อการ

ดำ	รงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด	วิวัฒนา

การเหล่านี้เองที่ทำ	ให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติ		

กลายเป็นแหล่งพลังงานที่สำ	คัญของโลกในเวลา

ต่อมาคือ	“ถ่านหิน”
 

Zone : 3 

จากผืนน้ำ		และแผ่นดินแอ่งแม่เมาะ	จ.ลำ	ปาง	

เป็นแหล่งถ่านหินลิกไนต์ที่สำ	คัญของประเทศไทย		

ฟอสซิลสิ่งมีชีวิตดึกดำ	บรรพ์หลากหลายชนิด	

เป็นหลักฐานสำ	คัญในการศึกษาความเปลี่ยน

แปลงทางธรณีวิทยาของพื้นที่แห่งนี้	ที่บ่งชี้ถึง

ความเก่าแก่ของพื้นที่จากแอ่งทะเลสาบน้ำ	จืด

ขนาดใหญ่สู่ยอดเขาสูงในปัจจุบัน
 

Zone : 4 

พลังงานขับเคลื่อนไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	ก่อตั้งบนพื้นที่ซึ่งมีแหล่ง

ทรัพยากรถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดใน

ประเทศไทย	ต้นทุนทางธรรมชาติที่สำ	คัญต่อ
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การผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายสู่ประชาชนคนไทย		โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		

ตั้งแต่กระบวนการผลิตถ่านหิน	ไปจนถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและมาตรา

การในการควบคุมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงเป็นฐานการผลิตพลัง

งานไฟฟ้าที่สำ	คัญ	
 

Zone : 5 

มุ่งสู่อนาคต

จัดแสดงเรื่องพลังงานไฟฟ้า	ผลิตโดยเชื้อเพลิงหลากหลายชนิดทั้งจาก	เชื้อเพลิง	

ฟอสซิล	พลังงานนิวเคลียร์	และพลังงานหมุนเวียน	โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิต

กระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน	ขึ้นอยู่กับต้นทุนทางทรัพยากรในแต่ละพื้นที่	ซึ่งส่งผลต่อ

ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้า	จึงความจำ	เป็นต้องบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง	

เพื่อสร้างความยั่งยืนและเสถียรภาพ
 

Zone	:	6	

จุดเปลี่ยนโลกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

จัดแสดงเรื่องวิวัฒนาการและการค้นพบไฟฟ้าจากไฟฟ้าสถิตย์สู่การพัฒนากระแส

ไฟฟ้าที่สามารถนำ	มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ	วัน	และความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

พื้นฐานเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้า

Zone	:	7	

แม่เมาะและชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่าง

ยั่งยืน	จัดแสดงเกี่ยวกับการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	แม่เมาะ	

กับกิจกรรมต่างๆ	ร่วมกันกับชุมชน	

เพื่อการพัฒนาชุมชน	โดยรอบ	

อ.แม่เมาะ	โดยคำ	นึงถึงศักยภาพ

ทางพื้นที่	อัตลักษณ์ทางประเพณี	

และวัฒนธรรม	ควบคู่กับวิถีชีวิตของ

คนโดยชุมชนในมิติทางเศรษฐกิจ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม
  

ห้องฉายภาพยนต์	4	มิติ	นำ	เสนอ

เรื่องราวการทำ	เหมือง	การผลิตไฟฟ้า	

รวมไปถึงการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม			

ในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่น	
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ผ่านตัวละครเด็กชายชื่อว่า	ต้น	

ซึ่งเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจ

ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน	

แต่เมื่อเขาได้มาเที่ยวที่เหมืองแม่เมาะ

ทำ	ให้ความคิดในเรื่องของการประหยัด

พลังงานได้เปลี่ยนแปลงไป	

นิทรรศการกลางแจ้ง	4	จุด	ได้แก่

1.	ลานแสดงเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการ

ทำ	เหมือง

2.	ลานแสดงเครื่องจักรที่ใช้ในการ

ลำ	เลียง

3.	ลานแสดงเครื่องจักรสนับสนุนการ

ทำ	เหมือง

4.	ลานแสดงล้อยางของเครื่องจักร

ขนาดต่างๆ

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง	

ภายในบริเวณเหมืองแม่เมาะ

นำ	ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดลำ	ปาง

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบด ี 

ตำ	นานชามไก่นครลำ	ปาง

ที่รวบรวมเรื่องราวความเป็นต้นกำ	เนิดเซรา

มิคลำ	ปาง	และตำ	นาน	“ชามไก่แห่งธนบดี”	

หนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่ง

ความภาคภูมิใจให้สมกับที่ลำ	ปางเป็นเมือง

แห่งเซรามิคของประเทศไทย	พิพิธภัณฑ์

แสดงถึงประวัติของบริษัทในเครือธนบดี

และสาธิตการผลิตชามตราไก่แบบโบราณ

และกระบวนการผลิตแบบสมัยใหม่
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นั่งรถม้าชมเมือง	ชมย่านตลาดจีนบนถนนตลาดเก่า

กาดกองต้า	เป็นถนนเศรษฐกิจในอดีตที่ยังคงสภาพอาคารตึกแถวแบบโบราณไว้

ทั้งสองข้างทาง	ที่บ้านเก่าหลายหลังมีลวดลายไม้ฉลุที่งดงาม		

ค่ำ	

บริการอาหารค่ำ	

พัก	โรงแรมเวียงลคอร

ที่อยู	่:	138/38	ถนนพหลโยธิน,	

ตำ	บลสวนดอก,	อำ	เภอเมืองลำ	ปาง,	

จังหวัดลำ	ปาง

โทร	:	054-316430
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08:00 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ	

วันนี้จะต้องเดินทางไกลกันสักนิด	

เราจะแวะรับประทานอาหารเที่ยง

กันที่จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง

บ่าย	

หลังอาหาร	เราจะเดินทางกันต่อ	

เพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ	

เย็น

เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เมืองลำ	ปาง	-	นครสวรรค์	

กรุงเทพฯ
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