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พะเยา  เดมิมช่ืีอเรยีกว่า “ภกูามยาว” หรอื “พยาว” 
หมายถึง หมู่บ้านที่เรียงรายไปกับภูเขายาว อีกนัย
หนึ่งหมายถึง เมืองที่มีผายาว เป็นเมืองเก่าแก่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๑๖๓๘ โดย
พ่อขุนจอมธรรม กษัตริย์ราชวงศ์ลัวะจังคราชหิรัญ
นครเงนิยางเชยีงแสน และเจรญิรุง่เรอืงสงูสดุในสมยั
พ่อขุนง�าเมือง ภายหลังมีการเปล่ียนแปลงอ�านาจ 
พะเยาจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้าน
นา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
เมืองพะเยาถูกยุบเป็นอ�าเภอพะเยา ส่วนหน่ึงของ
จังหวัดเชียงราย และได้จัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดที่ ๗๒ 
ของประเทศไทย เมือ่วนัที ่๒๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

จังหวัดพะเยาแบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อ�าเภอ 
ได้แก่ อ�าเภอเมืองพะเยา อ�าเภอจุน อ�าเภอเชียงค�า 
อ�าเภอเชียงม่วน อ�าเภอดอกค�าใต้ อ�าเภอปง อ�าเภอ
ภูกามยาว อ�าเภอภูซาง และอ�าเภอแม่ใจ 

การเดินทาง

รถยนต์   
เส้นทางที่ ๑ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) 
ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี 
นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านอ�าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก�าแพงเพชร อ�าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก และอ�าเภอเถิน อ�าเภอสบปราบ อ�าเภอ
งาว จังหวัดล�าปาง เข้าสู่ตัวเมืองพะเยา ระยะทาง 
๗๕๔ กิโลเมตร 

เส้นทางที่ ๒ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) 
ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี 
และนครสวรรค์ เล้ียวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 
๑๑๗ จนถึงจงัหวดัพษิณโุลก แยกซ้ายเข้าสูท่างหลวง
หมายเลข ๑๒ ไปจนถึงสุโขทัย เลี้ยวขวาไปตาม
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ผ่านอ�าเภอเด่นชยั จงัหวดั

แพร่ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ผ่าน
อ�าเภอร้องกวาง และเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑ 
ผ่านอ�าเภองาว เข้าสู่ตัวเมืองพะเยา ระยะทาง ๘๔๒ 
กิโลเมตร

รถโดยสารประจ�าทาง บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) มี
รถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 
ถนนก�าแพงเพชร ๒ ทุกวัน สอบถามข้อมูล โทร. 
๑๔๙๐, ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ ส�านักงานพะเยา 
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๖๓ www.transport.co.th และ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา โทร.  ๐ ๕๔๔๓ 
๑๔๘๘ ส�าหรับรถโดยสารเอกชนมีบริษัท สมบัติทัวร์ 
โทร. ๑๒๑๕ ส�านกังานพะเยา โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๑๑๘๗

รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวล�าโพง) สามารถ
น่ังรถไฟลงที่สถานีล�าปาง หรือสถานีเชียงใหม่ แล้ว
ต่อรถโดยสารไปจังหวัดพะเยา สอบถามข้อมูลได้ที่ 
หน่วยบรกิารเดนิทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 
๑๖๙๐ www.railway.co.th 

เครื่องบิน สามารถเดินทางโดยเครื่องบินไปลงท่า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จากนั้นเดินทาง
ด้วยรถประจ�าทางหรอืเช่าเหมารถมายงัจงัหวดัพะเยา 
สอบถามเที่ยวบินได้ที่

- บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๓๕๖ 
๑๑๑๑ www.thaiairways.com

- สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ โทร. ๑๗๗๑ www.
bangkokair.com
- สายการบนิ ไทย ไลอ้อน แอร์ โทร. ๐ ๒๕๒๙ ๙๙๙๙ 
www.lionairthai.com
- สายการบิน ไทย สมายล์ โทร. ๑๑๘๑ www.
thaismileair.com
- สายการบิน นกแอร์ โทร. ๑๓๑๘ www.nokair.
com   
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อนุสาวรีย์พ่อขุนง�าเมือง

- สายการบิน แอร์ เอเชีย โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ 
www.airasia.com 

การเดินทางจากพะเยาไปจังหวัดใกล้เคียง
มีรถประจ�าทางสาย ๑๙๘ เส้นทางเชียงใหม่-พะเยา-
เชียงใหม่ ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐-
๑๗.๓๐ น. สอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท ไทยพัฒนกิจ
ขนส่ง จ�ากัด (กรีนบัส) โทร. ๐ ๕๓๒๖ ๖๔๘๐ 
www.greenbusthailand.com  

ระยะทางจากตัวเมืองพะเยาไปอ�าเภอต่าง ๆ  
อ�าเภอจุน ๔๘ กิโลเมตร
อ�าเภอเชียงค�า ๗๖ กิโลเมตร
อ�าเภอเชียงม่วน ๑๑๗ กิโลเมตร
อ�าเภอดอกค�าใต้ ๑๕ กิโลเมตร
อ�าเภอปง ๗๙ กิโลเมตร
อ�าเภอภูกามยาว ๑๘ กิโลเมตร
อ�าเภอภูซาง ๘๗ กิโลเมตร
อ�าเภอแม่ใจ ๒๗ กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดพะเยาไปจังหวัดใกล้เคียง
เชียงราย  ๙๔     กิโลเมตร
น่าน  ๑๗๖     กิโลเมตร
แพร ่ ๑๔๑      กิโลเมตร
ล�าปาง ๑๓๑      กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยว

อ�าเภอเมืองพะเยา

อนสุาวรย์ีพ่อขนุง�าเมอืง อยูท่ีส่วนสาธารณะเทศบาล
เมืองพะเยา (สวนสมเด็จย่า ๙๐) ถนนชายกว๊าน 
พ่อขุนง�าเมืองเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองพะเยา 
ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๐๑-๑๘๔๑ เป็นช่วงเวลาที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองมาก พระองค์เป็นพระสหายร่วมน�้า
สาบานกับพ่อขุนเม็งรายมหาราชแห่งเมืองเชียงราย 
และพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัย ทั้ง
สามพระองค์ได้กระท�าสัตย์ปฏิญาณต่อกัน ณ แม่น�า้
อิง ปัจจุบันคือบริเวณสถานีประมงน�้าจืดพะเยา 
พ่อขุนง�าเมืองเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิ กล่าวกันว่าเม่ือ
พระองค์เสด็จไปทางไหน “แดดก็บ่อฮ้อน ฝนก็บ่อ
ฮ�า จักให้แดดก็แดด จักให้บดก็บด” จึงได้พระนาม
ว่า “ง�าเมือง” ในวันที่ ๕ มีนาคม ของทุกปี จะมีพิธี
สักการะบวงสรวงพ่อขุนง�าเมือง
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กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา อยู่ถนนชายกว๊าน ต�าบลเวียง ค�า
ว่า “กว๊าน” ใช้เรียกหนองน�้าหรือบึงน�้าขนาดใหญ่ 
เป็นภาษาท้องถิ่นล้านนา ใช้เฉพาะในจังหวัดพะเยา
เท่านัน้ กว๊านพะเยาเกดิจากการยบุตวัของเปลอืกโลก
เม่ือ ๗๐ ล้านปีมาแล้ว หากมองจากมมุสงู จะเหน็เป็น
รูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลม แหว่งทางด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ มีการ
ตั้งสถานีประมงน�้าจืดจังหวัดพะเยาขึ้น บริเวณต้น
แม่น�้าอิงและสร้างฝายกั้นน�้า จึงเกิดเป็นบึงน�า้ขนาด
ใหญ่ มีเนื้อที่ ๑๒,๘๓๑ ไร่ มีความลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร 
เป็นทะเลสาบน�า้จดืใหญ่อนัดบั ๔ ของประเทศไทย มี
การเพาะพันธุ์ปลากว่า ๕๐ ชนิด เช่น ปลากราย ปลา
สวาย ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน และปลานิล บริเวณ
รอบกว๊านพะเยามีทัศนียภาพร่มรื่น มองเห็นทิวเขา
สลับซับซ้อน มีสวนสาธารณะ เหมาะแก่การน่ังเล่น

พักผ่อนหย่อนใจ และชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น มี
บริการนั่งเรือพายชมกว๊านทุกวัน สอบถามข้อมูล
ได้ที่ ชมรมเรือพายกว๊านพะเยา โทร. ๐๘ ๙๔๓๓ 
๗๓๑๑ บริเวณถนนรอบ ๆ กว๊าน มีที่พักและร้าน
อาหารเปิดให้บริการ

วัดติโลกอาราม อยู่กลางกว๊านพะเยา มีอายุเก่าแก่
กว่า ๕๐๐ ปี จากหลักฐานศิลาจารึกที่ขุดพบบริเวณ
วดั ท�าให้ทราบว่าวดัแห่งนี ้เป็นวดัทีพ่ระเจ้าตโิลกราช
แห่งอาณาจกัรล้านนาเชยีงใหม่ โปรดให้พระยายทุธษิ
ถริะ เจ้าเมอืงพะเยา สร้างขึน้ราว พ.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๙ 
เป็นวัดที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา เนื่องจากกรมประมง
สร้างประตกูัน้เพือ่กกัเกบ็น�า้ ท�าให้ชุมชนโบราณและ
วดัหลายแห่งจมอยูใ่ต้น�า้ วดัตโิลกอารามจงึเหน็เพยีง
ยอดเจดีย์อิฐท่ีโผล่พ้นน�้าข้ึนมา ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า 
“สันธาตุกลางน�้า” ต่อมามีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ 
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วัดติโลกอาราม

วัดศรีโคมค�า

เพือ่ให้ผูค้นได้มาสกัการะ มบีรกิารเรอืพายจากท่าเรอื
กว๊านพะเยาไปยงัวดัทกุวนั เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
ใช้เวลาไป-กลับ ๑๕ นาที สอบถามข้อมูลได้ที่ ชมรม
เรือพายกว๊านพะเยา โทร. ๐๘ ๙๔๓๓ ๗๓๑๑ ใน

วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วัน
วิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชา จะมีประเพณีเวียน
เทียนกลางน�้ารอบพระธาตุเจดีย์กลางกว๊านพะเยา 
ถือเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

วัดศรีโคมค�า (วัดพระเจ้าตนหลวง) เป็นพระ
อารามหลวงชั้นตรี ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้าน
คู ่เมืองอาณาจักรล้านนาคือ “พระเจ้าตนหลวง” 
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัยศิลปะ
เชียงแสนองค์ใหญ่สุดในภาคเหนือ มีขนาดหน้า
ตักกว้าง ๑๔ เมตร สูง ๑๖ เมตร สร้างขึ้นระหว่าง 
พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๖๗ ในวันวิสาขบูชาของทุกปี จะ
มีประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็ง 
บริเวณวัดมีพระอุโบสถกลางน�้า ศิลปะล้านนาแบบ
ประยุกต์ ต้ังอยู่ริมกว๊านพะเยา ด้านในพระอุโบสถ
มีจิตรกรรมฝาผนังลวดลายวิจิตรสวยงาม วาดโดย
อาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ เปิดให้
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เข้าชมเฉพาะวันพระ และช่วงที่มีงานส�าคัญของวัด 
สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๑๐๖๒

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ อยู่ใกล้กับวัดศรีโคมค�า ต�าบล
เวียง เป็นอาคารศิลปะล้านนาประยุกต์ จัดแสดง
เรื่องราววิถีชีวิตชาวพะเยาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
และโบราณวัตถุหายาก เช่น เคร่ืองปั้นดินเผาและ
ฉัตรทองค�าอายุกว่า ๕๐๐ ปี ซากฟอสซิลช้าง ๔ งา 
อายุ ๑๕ ล้านปี เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท 
และชาวต่างชาติ ๔๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ 
๕๔๔๓ ๑๐๕๓ 

วดัพระธาตุจอมทอง อยูบ่นดอยจอมทอง ตรงข้ามวดั
ศรีโคมค�า มีเจดีย์ทรงล้านนา สูง ๓๐ เมตร ส่วนยอด
สุดเป็นฉัตรสีทอง คล้ายพระธาตุหริภุญชัยของล�าพูน 
ภายในเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 

บรเิวณโดยรอบเป็นสวนรุกขชาต ิมองเหน็ทศันยีภาพ
ตัวเมืองและกว๊านพะเยา 

การเดินทาง จากตัวเมืองพะเยา ใช ้ทางหลวง
หมายเลข ๑ เส้นทางไปอ�าเภอแม่ใจ ประมาณ 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์

วัดพระธาตุจอมทอง
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๒.๕ กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายผ่านหอสมุดแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไป ๓๐๐ เมตร มีถนนทางข้ึนวัด
อยู่ขวามือ

วัดศรีอุโมงค์ค�า บ้านท่ากว๊าน ถนนท่ากว๊าน ต�าบล
เวียง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙ เดิมเรียกว่า“วัดสูง” 
ประดิษฐานพระพุทธรูปคู ่บ้านคู ่เมืองพะเยาอายุ
กว่า ๕๐๐ ปี คือ “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์” หรือ 
“พระเจ้าล้านตื้อ” ถือเป็นพระพุทธรูปงดงามที่สุด
แห่งล้านนาและมีศิลปะแบบภูกามยาวโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยที่
ส�าคญัอกี ๓ องค์ คอื “พระเจ้ากว๊าน” (หลวงพ่อศลิา
องค์จ�าลอง) แต่เดิมมีการค้นพบหลวงพ่อศิลา (องค์
จริง) ที่วัดน้ี ต่อมาถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัด
ตโิลกอารามกลางกว๊านพะเยา ทางวดัศรอีโุมงค์ค�าจึง

วัดศรีอุโมงค์ค�า

วัดอนาลโยทิพยาราม

สร้างองค์จ�าลองขึ้นมาแทน องค์ที่สองคือ “พระเจ้า
ทันใจ” เหตุที่มีชื่อนี้เพราะว่า ผู้คนที่มาสักการะขอ
พรมักจะสมหวังในไม่ช้า และองค์ที่สามคือ “พระ
แข้งคม” เพราะองค์พระมีหน้าแข้ง (พระชงฆะ) เป็น
สันเหลี่ยมคมชัดเจน ถือเป็นงานพุทธศิลป์ล้านนาที่
หาชมยากในปัจจุบัน และยังมีเจดีย์บรรจุพระบรม
ธาตุ เป็นศิลปะสมัยเชียงแสน ที่โดดเด่นด้วยมีฐาน
เจดีย์แบบย่อมุมไม้สิบสอง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 
๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

วดัลแีละพพิธิภณัฑ์เวยีงพยาว อยูห่มูท่ี ่๒ ถนนวดัลี 
ต�าบลเวยีง เป็นวัดเก่าแก่ส�าคญัของเมอืงพะเยา สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๘ โดยเจ้าหมื่นหน่อเทพครู เพื่อถวาย
แด่พระเจ้ายอดเชยีงราย กษตัรย์ิเมอืงเชยีงใหม่ ค�าว่า 
“ล”ี เป็นค�าไทยโบราณภาคเหนอื หมายถึง กาดหรอื
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ชุมชนบ้านบัว

ตลาด “วดัล”ี จงึหมายถงึวดัท่ีอยูใ่นย่านชมุชนตลาด 
ภายในวดัมปีชูนยีสถานทีส่�าคญัคอื พระเจดย์ีธาตวุดั
ลี พระพุทธบาทจ�าลองหินทราย ศิลาจารึกวัดลี และ
โบราณวัตถุอีกจ�านวนมาก บริเวณวัดลี ยังเป็นที่ต้ัง 
“พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว” ก่อต้ังโดยพระครูอนุรักษ์
บุรานันท์ เจ้าอาวาสวัดลี เพราะเล็งเห็นคุณค่าของ
โบราณวตัถจุ�านวนมากทีถู่กทอดทิง้ตามวดัร้างต่าง ๆ 
ในพะเยา จึงน�ามาเก็บรกัษาไว้ทีว่ดัล ีต่อมาได้ตัง้เป็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุและเป็น
แหล่งเรยีนรูท้างประวตัศิาสตร์ของพะเยา เปิดทกุวนั 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.  

ชุมชนบ้านบัว ตั้งอยู ่ต�าบลบ้านตุ่ม เป็นชุมชน
ท่องเที่ยวแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายในหมู่บ้านมี

กิจกรรมท่องเที่ยวแบ่งออกเป็นฐาน เช่น การสาน
เข่งจากไม้ไผ่ สปาสุ่มไก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ เตาแกลบ
ชีวมวล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโฮมสเตย์รอบรับผู้ที่
สนใจมาเที่ยวแบบค้างคืนด้วย สอบถามข้อมูล โทร. 
๐๘ ๒๖๙๔ ๐๙๓๘

การเดนิทาง จากตวัเมอืงพะเยา ใช้ทางหลวงหมายเลข 
๑๑๙๓ จนถึงสสาแยกบ้านตุ่ม ให้เลี้ยวขวาทางไป 
อบต. บ้านตุม่ตรงไปจนถงึวดัดอกบวั จะเหน็ทีท่�าการ
ของชุมชนบ้านบัวตั้งอยู่ข้างวัด รวมระยะทางจากตัว
เมืองพะเยา ๑๒ กิโลเมตร

วัดอนาลโยทิพยาราม อยู่หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าบง 
ต�าบลสันป่าม่วง บนดอยบุษราคัม ในวัดประดิษฐาน
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พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยองค์ใหญ่ พระพุทธรูปปาง
ต่าง ๆ  เช่น ปางไสยาสน์ ปางลีลา ปางนาคปรก และ
มีรัตนเจดีย์เป็นศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา เก๋งจีน
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกตจ�าลอง 
จากยอดดอยสามารถชมทศันยีภาพของกว๊านพะเยา
ได้ชัดเจน จากถนนด้านล่างมีทางขึ้นไปถึงตัววัด ทั้ง
ทางบันไดนาคและทางรถยนต์ และมีรถสองแถว 
รับ-ส่ง จากทางขึ้นดอยไปตัววัด ราคารอบละ ๔๐๐ 
บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๗๐๔

การเดินทาง จากตัวเมืองพะเยา ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๑ เส้นทางไปเชียงราย ระหว่างกิโลเมตร
ที่ ๗๔๑-๗๔๒ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย พย. ๑๐๐๑ 
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๗ ไปอีก ๙ กิโลเมตร ห่าง
จากตัวเมือง ๑๕ กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ครอบคลุมพื้นที่ ๓ 
จังหวัด ได้แก่ พะเยา เชียงราย และล�าปาง รวมเนื้อที่ 
๗๓๑,๒๕๐ ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อ ๑๖ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือก
เขาสูงสลับซับซ้อน มีป่าไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ 
เป็นต้นน�้าของกว๊านพะเยา แม่น�้าวัง และแม่น�้าลาว 
ทีท่�าการอทุยานฯ ตัง้อยูท่ี่อ�าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 

สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่ 

น�้าตกจ�าปาทอง อยู่ในพื้นที่อ�าเภอเมืองพะเยา เป็น
น�้าตกสูงชัน ไหลลงมาเป็นชั้น ๆ ทั้งหมด ๕ ชั้น 
คล้ายงาช้างบ้าง หัวช้างบ้าง น�า้ใสสะอาด เล่นน�้าได้ 
บริเวณน�้าตกมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น มีลานกว้างส�าหรับ
นั่งพักผ่อน มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 
๒,๒๐๐ เมตร สามารถเดินเองได้ โดยมีป้ายสื่อความ
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ดอยหนอก

บ้านดินค�าปู้จู้

หมายตามจุดต่าง ๆ  ใช้เวลาเดิน ๒ ชั่วโมง ส�าหรับนัก
ท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างแรม มีลานกางเต็นท์ แต่
ต้องน�าเต็นท์มาเอง 

การเดินทาง น�้าตกจ�าปาทอง อยู่ห่างจากจังหวัด
พะเยา ๒๓ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 
๑ สายพะเยา-เชียงราย บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๗ 
เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๗ ระยะ
ทาง ๑๖ กิโลเมตร

ดอยหนอก เป็นจุดสูงสุดบนดอยหลวง สามารถชม
ทิวทัศน์ได้รอบ ๓๖๐ องศา โดยเฉพาะกว๊านพะเยา
และตวัเมอืงพะเยา การเดนิข้ึนดอยหนอกต้องพักค้าง
แรม ๑ คืน บนดอยสามารถกางเต็นท์ได้

อุทยานฯ มีบ้านพัก สถานท่ีกางเต็นท์ และร้านค้า
สวัสดิการ สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๓๑๖ ๓๓๖๓, 
๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th

การเดินทาง ใช้ถนนพหลโยธิน สายพะเยา-เชียงราย 
ห่างจากเมืองพะเยา ๓๙ กิโลเมตร บริเวณหลัก
กิโลเมตรท่ี ๗๗๓ มีทางแยกซ้ายที่บ้านปูแกงเข้าไป 
๙ กิโลเมตร หรือ นั่งรถโดยสารประจ�าทาง สาย
เชียงราย-พะเยา ไปถึงบ้านปูแกง แล้วต่อมอเตอร์
ไซด์รับจ้างไปที่ท�าการอุทยานฯ

ถนนคน เดิ นหน ้ า กว ๊ านพะ เยา  จั ดที่ ล าน
เอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา เป็นสถานที่
ส�าหรับจัดนิทรรศการ ออกร้านแสดงสินค้าหรือจัด
กิจกรรมของทางราชการ เอกชน โดยเฉพาะเย็น
วันศุกร์และวันเสาร์ จัดให้มีถนนคนเดินจ�าหน่าย
สินค้าและอาหารในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ยังมี
ถนนคนเดินหอการค้าแฟร์ บริเวณหน้าตลาดสด – 
ศาลหลักเมือง ทุกวันอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา ๑๗.๐๐ 
– ๒๒.๐๐ น.  

บ้านดินค�าปู้จู้ ความฝันเรื่องการมีบ้านดินมักเป็น
ความฝันของหลายคนที่คิดว่าอยู่บ้านดินหน้าร้อน
แล้วเย็นสบาย อยู่บ้านดินหน้าหนาวแล้วอบอุ่น บ้าน
ดินราคาไม่แพง และบ้านดินต้องเหมาะกับชีวิตพอ
เพียง ส�าหรับความคิดของคู่สามีภรรยาครูจุ้ย-ชลดา 
และครูโชะ-ศักดิ์ชัย เวยื่อ นั้น เริ่มจากแนวคิดอยาก
พึ่งพาตนเอง จึงเริ่มศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน
ดินให้มากขึ้น และในที่สุดท�าให้รู้ว่าการสร้าง

 “บ้านดนิ” ไม่ได้ท�าให้ทัง้คูไ่ด้แค่ “บ้านหลงัใหม่” แต่
ทั้งสองยังกลายเป็น “คนใหม่” ไปพร้อมๆ กับเวลาที่
บ้านเสรจ็ ปัจจบุนันอกจากบ้านดนิค�าปูจู้จ้ะเป็นบ้าน
ดินส�าหรับพักอาศัยของคุณครูทั้งสองแล้ว ยังกลาย
เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนเร่ืองการสร้างบ้าน
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วัดพระธาตุขิงแกง

ดิน เกษตรพอเพียง และศิลปะที่เปิดอบรมให้ความ
รู้กับผู้สนใจทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย น่ันเป็นเพราะ
หวัใจความเป็นครทูีน่กึย้อนกลบัไปคดิถงึช่วงทีต่นเอง
เหนด็เหนือ่ยกับการแสวงหาความรูก่้อนสร้างบ้านดนิ 
หากใครสนใจแนวความคิดเรือ่งการสร้างบ้านดนิ รวม
ถึงวิถีการพึ่งพาตนเอง สามารถติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เพจบ้านดินค�าปู้จู้ live & learn mud 
house  สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๔๖๑๔ ๔๒๒๒

อ�าเภอจุน

โบราณสถานเวียงลอ อยู่ต�าบลลอ เป็นเมืองโบราณ
ขนาดใหญ่ มอีายรุาว ๕๐๐-๖๐๐ ปี ตามหลกัฐานศลิา
จารึกและพระพุทธรูปหินทราย ที่ขุดพบในตัวเมือง
เวียงลอภายในคูเมือง ก�าแพงเมือง พบโบราณสถาน 
๑๐ แห่ง และพบซากโบราณสถานนอกคูเมอืงอกี ๔๐ 
แห่ง ที่ส�าคัญคือ มีวัดร้างอยู่มากมาย มีพระธาตุและ
วัดเก่าแก่ คือ วัดศรีปิงเมือง ใกล้เวียงลอยังเป็นจุดที่
ล�าน�า้จนุไหลลงแม่น�า้องิ จงึเรยีกบรเิวณนีว่้า “สบองิ” 
เปิดให้เข้าชมทกุวนัจันทร์-ศกุร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ 
น. สอบถามข้อมูลได้ที่ เทศบาลต�าบลเวียงลอ โทร. ๐ 
๕๔๔๔ ๗๑๙๙

การเดินทาง อยู่ห่างจากอ�าเภอจุน ตามทางหลวง
หมายเลข ๑๐๒๑ ถึงบ ้านห ้วยงิ้ว ระยะทาง 
๑๗ กิโลเมตร มีทางแยกไปถึงบ้านน�้าจุนอีก ๙ 
กิโลเมตร 

วัดพระธาตุขิงแกง อยู่บนเนินเขาธาตุขิงแกง องค์
พระธาตุเป็นทรงล้านนาคล้ายกับพระธาตุสบแวนที่
อ�าเภอเชียงค�า แต่ขนาดใหญ่กว่า สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของหมู่บ้านขิงแกงได้อย่างชัดเจน

การเดินทาง อยู ่ห่างจากอ�าเภอจุนตามทางหลวง
หมายเลข ๑๐๙๑ ถึงบ้านธาตุขิงแกงระยะทาง ๑๐ 
กิโลเมตร แยกขวาเป็นทางเดินไปอีก ๓๐๐ เมตร ถึง
ตัววัด

อ�าเภอเชียงค�า

วัดพระนั่งดิน อยู่หมู่ที่ ๗ ต�าบลเวียง เป็นวัดที่องค์
พระประธานของวัดไม่มีฐานชุกชีรองรับเหมือนกับ
พระประธานองค์อื่น ๆ เคยมีราษฎรสร้างฐานชุกชี
เพ่ืออัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐาน แต่ปรากฏ
ว่าพยายามยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงเรียกสืบต่อกันมา
ว่า “พระน่ังดิน” ตามต�านานกล่าวว่าพระพุทธรูปนี้
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สร้างตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรง
พระชนม์ชีพอยู่ ดังนั้นพระเจ้านั่งดินน่าจะมีอายุ
กว่า ๒,๕๐๐ ปี

การเดินทาง จากตัวอ�าเภอเชียงค�า ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๑๑๔๘ ทางท่ีจะไปจังหวัดน่าน วัดตั้ง
อยู่ริมถนนทางซ้ายมือ ห่างจากตัวอ�าเภอเชียงค�า ๔ 
กิโลเมตร 

อนสุรณ์ผูเ้สยีสละ พ.ต.ท. ๒๓๒๔ อยูต่�าบลเชยีงบาน 
สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของพลเรือน ต�ารวจ 
และทหาร ผู้พลีชีพในการสู้รบเพื่อรักษาอธิปไตยใน
พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดพะเยาและเชียงราย ภายใน
บริเวณจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงภาพถ่ายรูปจ�าลอง
และอาวธุยทุโธปกรณ์ ทีเ่คยใช้ต่อสูใ้นการรบครัง้นัน้
ไว้ด้วย เปิดให้เข้าชมในวันเวลาราชการ

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ ห่างจาก
ตัวอ�าเภอเชียงค�า ๒ กิโลเมตร

วัดพระธาตุสบแวน เป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุ
เจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่มาก คาดว่าอายุราว ๒,๕๐๐ ปี 
ภายในบรรจุเส้นพระเกศา และกระดูกส่วนคางของ
พระพุทธเจ้า องค์พระธาตุได้รับการบูรณะมาหลาย
คร้ัง แต่ยังคงรักษาสภาพศิลปะแบบล้านนาไทยไว้
ได้ ภายในบริเวณวัดมีศูนย์และมีต้นจามจุรีทรงพุ่ม
งามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย เปิดทุกวันต้ังแต่
เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ 
๕๔๔๕ ๒๑๓๓

การเดินทาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอประมาณ ๔ 
กิโลเมตร 

พระนั่งดิน
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พระธาตุสบแวน

วัดนันตาราม
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วัดนันตาราม อยู่บ้านดอนไชย ต�าบลหย่วน ใกล้กับ
ตลาดเทศบาลต�าบลเชียงค�า เป็นวัดที่มีศิลปะแบบ
พม่า ตัววหิารสร้างด้วยไม้สกัทัง้หลงั ตกแต่งลวดลาย
ฉลุไม้อย่างสวยงามตามส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น 
หน้าต่าง หน้าบนั ระเบยีง ภายในประดษิฐานพระเจ้า
แสนแส้ว สร้างด้วยไม้สัก มีเจดีย์แบบไทยใหญ่ มี
พิพิธภัณฑ์ธนบตัรเก่า เครือ่งใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ 
และภาพวาดโบราณเกีย่วกบัการเทศน์มหาชาตแิต่ละ
ตอน เปิดให้เข้าชมเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. สอบถาม
ข้อมูล โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๖๓๖ 

วัดแสนเมืองมา อยู่ที่บ้านมาง ต�าบลหย่วน สร้างใน
สมัยรัชกาลที่ ๑ เจ้าผู้ครองเมืองน่าน ได้กวาดต้อน
ชาวไทยใหญ่มาจากเมืองมาง สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ แล้วเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้า
นมาง” และได้ชักชวนชาวเมืองก่อสร้างวัดตั้งชื่อว่า 
“วัดมาง” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดแสนเมืองมา” 
จุดเด่นของวัดอยู่ท่ีหลังคาวิหารที่ซ้อนลดหลั่นกัน
หลายชั้น ประดับด้วยช่อฟ้าซ่ึงท�าเป็นรูปหงษ์หรือ
ตัวนาคคาบแก้ว พร้อมประดับประดาด้วยไม้แกะ
สลักภาพนูน ตกแต่งด้วยสีต่าง ๆ งดงาม บานประตู
เข้าสู่พระวิหารท�าเป็นสามมุข มุขแต่ละทิศท�าเป็น
สัตว์สามชนิด เชื่อว่าเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองพระ
ศาสนา ได้แก่ พญานาค เสือ และสิงห์ โดยรูปปั้น
พญานาคจะมีเขากวางประดับด้วย ซึ่งแตกต่างจาก
วัดแบบไทลื้ออื่น ๆ มีพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนเป็น
พระประธานในพระวิหาร และมีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวไทลื้อ นอกจากนี้ภายใน
วัดยังมีหอพิพิธภัณฑสถาน สอบถามข้อมูล โทร. ๐ 
๕๔๔๕ ๑๓๙๙

วัดบุญนาค อยู่หมู่ที่ ๘ ต�าบลหย่วน เดิมชื่อ “วัดจอง
ใต้” มีพระพุทธศิลานิมิต (พระเจ้าหิน) พระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย แกะสลักขึ้นจากหิน

สีเขียวเทา เป็นพระประธานในพระอุโบสถ มีพุทธ
ลักษณะที่งดงาม สันนิษฐานว่ามีอายุราว ๕๐๐ ปี 
ปัจจุบันวัดนี้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบุญนาค” เนื่องจาก
บริเวณวัดมีต้นดอกบุญนาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
วัดนี้

วัดหย่วน อยู่หมู่ที่ ๓ ต�าบลหย่วน สร้างขึ้นโดยชาว
บ้านหย่วน ซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากสิบสองปัน
นา โดยใช้ชื่อเมืองเดิมตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้าน นั่นคือ 
“หมูบ้่านหย่วน” ชาวบ้านได้ก่อสร้างวดัขึน้พร้อมการ
ตั้งถิ่นฐานของผู้คนในหมู่บ้าน ค�าว่า “หย่วน” ภาษา
ไทลื้อให้ความหมายว่า “สมัย” หรือ เวลา” มีนัยยะ
หมายถึง สมยัทีรุ่่งเรอืงไม่ว่าเวลาจะเปลีย่นไปอย่างไร 
ปัจจบุนัทีว่ดัแห่งนีเ้ป็นศนูย์วฒันธรรมไทลือ้วัดหย่วน 
และเป็นศูนย์ฝึกอาชีพทอผ้าไทลื้อ สอบถามข้อมูล 
โทร. ๐๕๔๔๕ ๑๒๖๘

เฮนิไตลือ้แม่แสงดา อยูบ้่านธาตสุบแวน ต�าบลหย่วน 
เป็นเรือนไทลือ้ยกใต้ถนุสงู ภายในมกีารจดัแสดงห้อง
โถง ห้องนอน ระเบียง ห้องครัว ต่อจากเรือนจะเป็น

วัดแสนเมืองมา
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ชานยื่นออกไปเป็นยุ้งข้าว ที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ 
มีอายุราว ๗๐ ปี นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้
และศึกษาข้อมูลได้ทุกวัน 

อ�าเภอเชียงม่วน

วัดท่าฟ้าใต้ อยู่ที่ต�าบลสระ บ้านฟ้าสีทอง สร้างโดย
ครบูาธรรมเสนาและพ่อเฒ่าแสนอฐิ ิผูน้�าชาวไทลือ้ซึง่
อพยพมาจากสิบสองปันนา ลักษณะตัวพระอุโบสถ
เป็นทรงเตี้ยก่ออิฐถือปูน หลังคาสามชั้นมุงด้วยแป้น
เกลด็ตามแบบสถาปัตยกรรมไทลือ้ องค์พระประธาน
แกะสลักจากไม้ประดู่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
อญัเชญิมาจากสบิสองปันนา ประดษิฐานบนฐานชกุชี
ทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมศิลปะไทล้ือ ประดับด้วยลายปูน
ปั้นรูปเครือเถาลงรักปิดทอง ประดับกระจก มีแท่น

เฮินไตลื้อแม่แสงดา

ธรรมาสน์ ลักษณะคล้ายมณฑปหรือปราสาท ฐาน
สีเ่หลีย่มย่อมมุยีส่บิชัน้ประดบัลายปนูป้ันรปูเครอืเถา
และสัตว์ต่าง ๆ  เช่น กวาง ช้าง ม้า นกยูง ลักษณะเด่น
คอืลวดลายดอกไม้ทีแ่พรวพราวไปด้วยกระจกประดบั
หลากสี ส่วนวิหารเป็นศิลปะไทลื้อ รูปร่างทรงเตี้ยก่อ
ด้วยอิฐถือปูน หลังคาสามชั้นมุงด้วยแป้นเกล็ด ชั้นที่ 
๑ เป็นแบบปั้นหยา ครอบวิหารทั้ง ๔ ด้าน ชั้นที่ ๒-๓ 
ทรงแบบปราสาท มีหน้าบันทางด้านทิศตะวันตกมี
หลังคากันสาดรับทั้งสองด้าน เปิดทุกวัน 

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อยู ่ต�าบลบ้านมาง 
ครอบคลุมพื้นที่อ�าเภอดอกค�าใต้ อ�าเภอปง และ
อ�าเภอเชียงม่วน มียอดเขาสูงสุด คือ ดอยภูนาง  
ภายในอุทยานฯ มีสัตว์ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะนก
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ยูง นับเป็นอุทยานฯ ที่มีนกยูงมากที่สุดในภาคเหนือ 
เป็นนกยูงพันธุ์ไทยฝูงสุดท้าย มีฤดูผสมพันธุ์ในช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคม และช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การท่องเที่ยวคือ เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานฯ 

น�้าตกธารสวรรค์ อยู่ห่างจากท่ีการอุทยานฯ ๓๐๐ 
เมตร เป็นน�้าตกขนาดกลาง มีสองชั้น สีเขียวมรกต
ของสายน�า้ดสูวยงามท่ามกลางป่าเขาทีส่มบรูณ์ มนี�า้
ไหลตลอดปีและในบริเวณนัน้ ยงัมเีส้นทางเดนิศกึษา
ธรรมชาต ิระยะทาง ๒ กโิลเมตร ใช้เวลาเดนิ ๓ ชัว่โมง 

น�้าตกห้วยต้นผึ้ง อยู่ห่างจากอุทยานฯ ๑๑ กิโลเมตร 
เป็นน�า้ตกหินปนูขนาดเลก็ ไหลลงจากหน้าผาสงู ๘๐ 
เมตร มีน�้าไหลตลอดปี 

การเดนิทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ ถงึทาง
แยกเข้าน�้าตกบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๕๓-๕๔ เป็น
ถนนคอนกรีต ระยะทาง ๑ กิโลเมตร ถึงปากทางเข้า
และเดนิเท้าเข้าไปอกี ๑ กโิลเมตร ถงึน�า้ตกห้วยต้นผึง้

วัดท่าฟ้าใต้

นกยูงที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
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น�้าตกธารสวรรค์

น�้าตกห้วยต้นผึ้ง
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อุทยานฯ มีบ้านพักและเต็นท์บริการนักท่องเที่ยว 
สอบถามข้อมูลได้ที่ ๐ ๕๓๗๑ ๗๑๗๓ กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ จาก
จังหวัดพะเยา ถึงอ�าเภอดอกค�าใต้ เลี้ยวขวาเข้า
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร 
แยกขวาเข้าเส้นทางไปหมู ่บ้านบ่อเบี้ยประมาณ 
๔กิโลเมตร ถึงที่ท�าการอุทยานฯ หรือนั่งรถโดยสาร
ประจ�าทาง สายกรงุเทพฯ-พะเยา ลงทีต่วัเมอืงพะเยา 
มีรถสองแถวจอดบรเิวณตลาดสดเมอืงพะเยา ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง ถึงที่ท�าการ
อุทยานฯ

อ�าเภอปง

วัดพระธาตุดอยหยวก อยู่ที่บ้านหนุน ต�าบลปง เป็น
ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเกศา และพระอัฐิ
จักษุ (กระดูกริมตาข้างขวา) ของพระพุทธเจ้า วัดนี้
ห่างจากตวัอ�าเภอปง ๒ กโิลเมตร เปิดทกุวัน สอบถาม
ข้อมูล โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๗๒๐๕

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อยู่ที่หมู่บ้านปาง
ค่า ต�าบลผาช้างน้อย พื้นที่ของศูนย์ฯ เป็นภูเขาและ
เนนิเขามคีวามสงูจากระดบัน�า้ทะเล ๑,๐๐๐-๑,๓๐๐ 
เมตร ภายในศูนย์ได้จัดท�าแปลงสาธิตพืชผัก และ
ไม้ดอกไม้ผล ให้นักท่องเท่ียวเข้าชม มีบริการบ้าน
พัก เต็นท์ และถุงนอน สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. ๐ 
๕๔๔๐ ๑๐๒๓ 

การเดินทาง จากอ�าเภอเมืองพะเยา ใช้เส้นทางสู่
อ�าเภอเชียงค�า จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๙ 
เล้ียวขวาบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๘ เข้าทางหลวง
หมายเลข ๑๑๔๘ สายเชียงค�า-น่าน จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายตรงหลักกิโลเมตรที่ ๙๐ ตรงไปตามถนน อีก ๕ 
กิโลเมตร ถึงศูนย์ฯ 

วนอุทยานภูลังกา อยู่ต�าบลผาช้างน้อย เป็นจุดชม
วิวทะเลหมอกยอดนิยมของจังหวัดพะเยา  ชาวเขา
เผ่าเย้าเรียกยอดดอยบนภูนี้ว่า “ฟินจาเบาะ” หมาย
ถึง เป็นที่สถิตย์ของนางฟ้า เทวดา  บนยอดภูมีพื้นที่
แคบจุได้ไม่เกิน ๑๐ คน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ป่าดิบเขา มีต้นไม้ขนาดใหญ่จ�านวนมาก ดอกไม้ป่า 
พันธุ์ไม้หายาก เช่น ต้นชมพูภูพาน เนียมแดง เอื้องสี
ตาล เทียนธารา สัตฤาษี เป็นต้น 

วนอุทยานภูลังกามีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ ภูลังกา 
ภูนม ทุ่งดอกโคลงเคลง น�้าตกภูลังกา ลานหินล้าน
ปี หินแยงฟ้า ป่าก่อโบราณ ร่องรอยต�านานผู้ก่อการ
ร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีต  มีบริการบ้านพักและสถาน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
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ที่กางเต็นท์ สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๑๘๘๓ ๐๓๐๗ 
หรือองค์การบริหารส่วนต�าบลผาช้างน้อย โทร. ๐ 
๕๔๔๐ ๑๑๐๐

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ ผ่าน
อ�าเภอดอกค�าใต้ และอ�าเภอจนุ จนถงึอ�าเภอเชยีงค�า 
จากนั้นเปลี่ยนใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ ระยะ
ทางจากจังหวัดพะเยาถึงวนอุทยานภูลังกา ๑๒๐ 
กิโลเมตร รถยนต์สามารถขับได้ถึงสถานที่กางเต็นท์ 
และอีก 4 กิโลเมตรที่ถึงยอดภูลังกาควรใช้รถยนต์
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ 

จุดชมวิวผาช้างน้อย เป็นจุดชมวิวยอดนิยมของ
จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บนภูเขา ริมทางหลวงหมายเลข 
๑๑๔๘ (สายเชียงค�า-น่าน) ถ้ามาจากอ�าเภอเชียงค�า 
จะอยูร่ะหว่างหลกักโิลเมตรที ่๖๙-๗๐ มองลงไปเบือ้ง
ล่างซึง่มภีมูปิระเทศเป็นพืน้ราบเลก็ ๆ  โอบล้อมไปด้วย
ภูเขาคล้ายกับแอ่งกระทะ จะเห็นภูเขาหินลูกเดี่ยว
ขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมากลางทุ่งกว้าง เรียกว่า “ผาช้าง
น้อย” จากจุดชมวิวสามารถเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและ
ทะเลหมอกที่สวยงามในยามเช้า บริเวณนั้นมีที่พักให้
บริการนักท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น ภูลังกาบ้านสวน 
บ้านทะเลหมอก บ้านกลางหมอก ฯลฯ

วนอุทยานภูลังกา
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จุดชมวิวผาช้างน้อย

การเดนิทาง มรีถปรบัอากาศสายเชยีงราย-น่าน ของ
บริษัท สหกิจเดินรถ วิ่งผ่านจุดชมวิว โดยรถจะออก
จากสถานีขนส่งเชียงราย (แห่งเก่า) และสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดน่าน วันละ ๑ รอบ ในเวลาเดียวกัน 
คือ เวลา ๐๙.๐๐ น. สามารถลงรถบริเวณจุดชมวิว
ริมถนนได้  

อ�าเภอภูกามยาว

อ่างเก็บน�้าร่องติ้ว อยู่ต�าบลห้วยแก้ว หลังที่ว่าการ
อ�าเภอภูกามยาว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อเก็บกัก
น�้าท�าการเกษตร และผลิตน�้าประปาหมู ่บ้าน มี
ทศันยีภาพสวยงาม เป็นจุดชมพระอาทติย์ตกยามเยน็ 

วัดพระธาตุภูขวาง ตั้งอยู่ หมู่ท่ี ๑ ต�าบลห้วยแก้ว 
สร้างในสมัยพระยาศรีจอมธรรมิกราช ภายในองค์
พระธาตุบรรจุทกัษณิหัตถอฐัธิาต ุ(พระธาตขุ้อมอืขวา
ของพระพทุธเจ้า) ต่อมามกีารบรูณะองค์พระธาตขุึน้
ใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ โดยครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่ง
ล้านนา และศิษยานุศิษย์

การเดินทาง จากตัวอ�าเภอภูกามยาว ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๑๒๐๒ เส้นทางไปอ�าเภอป่าแดด เมื่อเห็น
ป้ายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทางซ้ายมือ ขับรถตรง
ไปอีก ๑๐๐ เมตร ให้เลี้ยวขวาตรงซุ้มประตูโขง ขับ
ผ่านหมู่บ้าน มีถนนขึ้นไปถึงตัววัดที่อยู่บนเขา 

อ�าเภอภูซาง

วัดพระธาตุภูซาง อยู่บ้านธาตุภูซาง ต�าบลภูซาง  
เป็นพระธาตุคู ่วัฒนธรรมสองแผ่นดินกับพระธาตุ
ปลวก เมอืงคอบ แขวงไชยบลุ ีสปป.ลาว มกีารบรูณะ
ครั้งแรกโดยครูบาค�าหล้าและต่อมาโดยครูบาเจ้า
เทือง นาถสีโล เป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ โดยช่าง
เชียงใหม่ มีการวางผังทางสถาปัตยกรรม ที่สวยงาม
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

วัดร้องเชียงแรง อยู่ท่ีบ้านร้อง ต�าบลเชียงแรง วัด
น้ีเดิมเป็นวิหารก่ออิฐฉาบปูนโครงสร้าง หลังคาไม้ 
ภายหลังมีการบูรณะใหม่เป็นโครงสร้างคอนกรีต
ประกอบด้วยลวดลายปูนปั้น ลักษณะเด่น ภายใน
วิหารมีงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของฝีมือช่างท้อง
ถิ่นและความงดงามหลายชิ้นได้แก่ พระประธาน
ปูนปั้นและพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ธรรมมาสน์ไม้
ลวดลายประดบัลงรกัปิดทอง ลายพรรณพฤกษาและ
ลายเทพพนม ขนัตอกแบะขนัแก้วท้ังสาม บนัไดธรรม
มาสไม้แกะสลักรูปพญานาค เปิดทุกวัน
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อุทยานแห่งชาติภูซาง เป็นส่วนหน่ึงของเทือก
เขาดอยผาหม่น อยู่ในเขตอ�าเภอเชียงค�า อ�าเภอ
ภูซาง จังหวัดพะเยา อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
และมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเป็นแนวยาว ๓๐ กิโลเมตร มีเน้ือที่ 
๑๗๘,๐๔๙ ไร่ มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน�้าของ
ล�าธารหลายสาย 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

น�้าตกภูซาง ตั้งอยู่ริมถนนห่างจากท่ีท�าการอุทยา
นฯ ๓๐๐ เมตร เป็นน�้าตกหินปูนสูง ๒๕ เมตร มี
น�้าตลอดปี อุณหภูมิของน�้าประมาณ ๓๓ องศา
เซลเซียส น�้าใส ไม่มีกลิ่นก�ามะถัน บางคนจึงเรียก

ว่า “น�้าตกอุ่นภูซาง” สายน�้าตกจะไหลลงไปที่แอ่ง
น�้าเบื้องล่าง ซึ่งเหมาะส�าหรับการลงแช่ ฝั่งตรงข้าม
น�้าตก มีร้านสวัสดิการสามารถนั่งพักผ่อนและรับ
ประทานอาหารได้

บ่อน�า้อุน่ภซูาง เป็นบ่อน�า้ซบัแหล่งต้นน�า้ของน�า้ตกภู
ซาง อุณหภูมิ ๓๕ องศาเซลเซียส ตั้งอยู่ด้านบนของ
น�้าตกภูซาง สภาพป่าโดยรอบเป็นป่าดิบชื้นและป่า
พรุที่สมบูรณ์

ถ�า้ผาแดง เป็นถ�้าหินปูนขนาดใหญ่ มีความลึก ๔๕๐ 
เมตร ภายในถ�า้มหิีนงอกหนิย้อยสวยงาม อยูห่่างจาก
อทุยานฯ ๔๗ กโิลเมตร การเดนิเทีย่วชมถ�า้ต้องตดิต่อ
เจ้าหน้าที่น�าทางก่อนล่วงหน้า

น�้าตกภูซาง
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ถ�า้น�า้ลอด เป็นถ�า้หนิขนาดเลก็อยูเ่ชงิดอยผาแดง ห่าง
จากถ�า้ผาแดง ๑๐ เมตร ถ�้าลึก ๒๕๐ เมตร มีธารน�้า
ไหลผ่านตลอดถ�้า ระดับน�า้ลึก ๕๐-๑๐๐ เซนติเมตร 
การเท่ียวชมภายในถ�้าต้องเดินลุยน�้าตลอดและต้อง
มีคนน�าทาง

ดอยผาด�า เป็นภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาขนาดใหญ่
เป็นปฏิมากรรมของธรรมชาติที่มีความสวยงามอีก
รูปแบบหน่ึง มีความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง 
๑,๐๙๖ เมตร ดอยผาด�าตั้งตระหง่านอยู่เหนือหน่วย
พิทักษ์อทุยานแห่งชาตภูิซางที ่๑ (ผาแดง) อยูใ่นพืน้ที่
ต�าบลร่มเย็น อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา อยู่ห่าง
จากอุทยานฯ ๔๗ กิโลเมตร การเดินเที่ยวชมต้องใช้
เวลา ๓-๔ ชั่วโมง และต้องมีเจ้าหน้าที่น�าทาง

ถ�้าหลวง เป็นถ�้าหินปูนขนาดใหญ่ ลักษณะถ�้ากว้าง
แต่ไม่ลึก เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ ๒ ห้วย
สา ถ�้าหลวงอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ฯ ๕๐๐ เมตร 
และห่างจากที่ท�าการอุทยานฯ ๓๒ กิโลเมตร การ
เดินเข้าชมถ�า้ต้องปีนเขาบ้างเล็กน้อย และต้องมีเจ้า
หน้าที่น�าทาง

ถ�้าน�้าดั้น เป็นถ�้าขนาดใหญ่มีน�้าตกภายใน มีหินงอก
หนิย้อยทีส่วยงามมาก เคยเป็นทีห่ลบซ่อนของ ผกค.

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานฯ มี ๓ เส้น
ทาง คือ เส้นห้วยเมี่ยง ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร เส้น
น�้าตกภูซาง ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร  และเส้นห้วย
สา ระยะทาง ๒,๔๐๐ เมตร แต่ละเส้นทางใช้เวลา
เดนิ ๒ ชัว่โมง มป้ีายสือ่ความหมายสามารถเดนิเองได้

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น�า้ตกภูซาง
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เต่าปลู ูเป็นเต่าหายาก  มีถิน่ก�าเนดิอยูท่างภาคเหนอื
ตอนบนและแนวเขตติดต่อกับสหภาพพม่า และจีน
ตอนใต้ ลักษณะเฉพาะคือ ตัวเตี้ย กระดองสีเขียว
เข้มถึงด�า ยาว ๑๕-๒๐ เซนติเมตร จุดเด่น คือ หาง
เป็นปล้องยาวกว่ากระดอง หดหัว ขา และหางไม่ได้ 
สามารถปีนป่ายได้เก่ง โดยอาศยัเลบ็และหางช่วยยนั 
เต่าปูลูออกหากินเวลากลางคืน กินกุ้ง หอย ปู และ
ปลา ไม่ชอบกินพืช กลางวันมักหลบอยู่ตามซอกหิน
เย็น ๆ หน้าหนาวจ�าศีล

บริเวณอุทยานฯ มี “เต่าปูลู” เต่าพันธุ์หายาก ซ่ึง
ขาและหางไม่สามารถหดเข้ากระดองได้ยามมีภัย
มา เมื่อเกิดไฟป่ามักพบเต่าชนิดน้ีถูกไฟคลอกตาย
เป็นประจ�า เต่าปูลูจึงถูกน�ามาใช้เป็นสัญลักษณ์การ

ป้องกันไฟป่าของไทย มักอาศัยอยู่บนภูเขาสูงใกล้
น�้าตกหรือล�าห้วยท่ีมีน�าไหลตลอดเวลา และออก
หากินในเวลากลางคืน

อุทยานฯ มีบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ และร้านค้า
สวสัดกิารบรกิารนกัท่องเทีย่ว สอบถามข้อมลู โทร. ๐ 
๕๔๔๐ ๑๐๙๙, ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th

การเดินทาง อุทยานฯ อยู่ห่างจากจังหวัดพะเยา ๙๐ 
กิโลเมตร ไปตามเส้นทางสายพะเยา-ดอกค�าใต้-จุน-
เชียงค�า-เทิง ห่างจากอ�าเภอเชียงค�า ๓๐ กิโลเมตร 
แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ อีก 
๑๗ กิโลเมตร หรือจากเชียงค�าก่อนถึงโรงเรียนภู
ซางวิทยาคมเลี้ยวขวาผ่านที่ว่าการอ�าเภอภูซาง ขับ

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
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ต่อไปราว ๑๔ กิโลเมตร ถึงที่ท�าการอุทยานฯ หรือ
เดินทางโดยรถประจ�าทาง นั่งรถสายพะเยา-อ�าเภอ
เชียงค�า หรือ เชียงราย-อ�าเภอเชียงค�า แล้วต่อรถ
โดยสารประจ�าทางขนาดเล็กสายเชียงค�า-บ้านฮวก 
รถจะผ่านท่ีท�าการอทุยานฯ ตามทางหลวงหมายเลข 
๑๐๙๓ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร

ตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว (บ้านฮวก) เป็น
หมู่บ้านที่มีร้านค้าจ�าหน่ายสินค้าพ้ืนบ้านอยู่หลาย
ร้านให้เลือกซื้อ ซึ่งตั้งอยู่ 2 ข้างทางแวะเที่ยวเลือก
ซือ้สนิค้าทีจ่ดุนีก่้อนกไ็ด้ จากนัน้ขบัไปอกี 2 กโิลเมตร 
จะถึงช่องทางกิ่วหกซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่าง
ประเทศไทยกับแขวงไชยะบุรี และในทุกปีในช่วง
เทศกาลปีใหม่จะมีการจัดงานตักบาตรสองแผ่น
ดิน ณ จุดรอยต่อชายแดนไทย–ลาว บริเวณก่ิวหก 
ณ จุดชายแดนบ้านฮวกจะมีจุดจอดรถโดยสารให้
บริการไปอ�าเภอเชียงค�าด้วย ณ หมู่บ้านแห่งน้ีนัก
ท่องเที่ยวสามารถไปเท่ียวชมเต่าปูลูที่บ่อเต่าปูลูโรง
เรียนบ้านฮวก

การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 
100 กิโลเมตร ตามถนนสาย พะเยา-จุน-เชียงค�า-ภู
ซาง

อ�าเภอแม่ใจ

อุทยานแห่งชาติแม่ป ืม อยู ่บ ้านป่าตึง ต�าบล
แม่ใจ  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา 
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน เป็นต้นก�าเนิดของล�าน�้า
แม่แก้วและล�าน�้าแม่ปืม และมีแหล่งเก็บกักน�้าที่
ส�าคัญ คือ “อ่างเก็บน�้าแม่ปืม” ในเดือนมกราคม-
มีนาคมของทุกปี จะมีนกเป็ดน�้าจ�านวนมากอพยพ
มาที่นี่ และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกด้วย 
สอบถามข้อมูลได้ที่ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม โทร. ๐๙ 
๓๒๖๕ ๓๐๓๕ 

การเดินทาง จากตัวเมืองพะเยา ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๑ เส้นทางไปจังหวัดเชียงราย จนถึง
กิโลเมตรที่ ๗๕๔ จะมีทางแยกขวาเข้าสู่ที่ท�าการ
อุทยานฯ ฟ 

บ้านเย้าปางปูเลาะ อยูต่�าบลศรถ้ีอย เป็นหมู่บ้านชาว
ไทยภูเขาเผ่าเย้า หรือ “เมี่ยน” ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาสูง
จากระดับน�้าทะเลประมาณ ๘๐๐ เมตร และยังคง
รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ด้วยการท�าเกษตรกรรม ปลูก
เมีย่ง (ชา) กาแฟ และเป็นแหล่งปลกูลิน้จีท่ีม่ชีือ่เสยีง
อีกแห่งของจังหวัด ห่างจากหมู่บ้านราว ๒ กิโลเมตร 
เป็นทีต่ัง้ของ “ถ�า้ประกายเพชร” ถ�า้หนิงอกหนิย้อยที่
มปีระกายระยบิระยบัสวยงาม ในหมูบ้่านมโีฮมสเตย์
รองรับนักท่องเที่ยว

เทศกาลงานประเพณี 

งานอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ พลเรือน ต�ารวจ ทหาร 
๒๓๒๔ จัดขึ้นวันที่ ๓๑ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ณ 
อนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท. อ�าเภอเชียงค�า ในงานมีพิธี
ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ พลเรือน ต�ารวจ ทหาร 
ผู้เสียชีวิตในการสู้รบกับ ผกค. นิทรรศการ การออก
ร้านของหน่วยราชการเพือ่หาเงนิสมทบทุนช่วยเหลอื
ทายาทผู้เสียชีวิต สอบถามข้อมูล ที่ว่าการอ�าเภอ
เชียงค�า โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๓๓๕

งานวนัดอกค�าใต้บาน จดัขึน้วนัที ่๑๑-๑๘ กมุภาพนัธ์ 
ณ สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอดอกค�าใต้ มีการแข่งขัน
งานหัตถกรรม และจ�าหน่ายของที่ระลึก สอบถาม
ข้อมูล ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอดอกค�าใต้ โทร. 
๐ ๕๔๔๙ ๑๔๗๔

งานสักการะบวงสรวงพ่อขุนง�าเมือง จัดข้ึนวัน
ที่ ๕ มีนาคมของทุกปี ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนง�า
เมือง สวนสมเด็จย่า ๙๐ ถนนเลียบกว๊านพะเยา ใน
งานมีขบวนแห่เครื่องราชสักการะที่สวยงามยิ่งใหญ่ 
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ชาวพะเยาทุกอ�าเภอทั้งข้าราชการ พ่อค้า น�าเครื่อง
ราชสักการะมาประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนง�าเมือง 
สอบถามข้อมลู ทีท่�าการปกครองจงัหวดัพะเยา โทร. 
๐ ๕๔๔๔ ๙๖๒๗

งานสบืสานต�านานไทลือ้ จัดข้ึนต้นเดอืนมนีาคมของ
ทกุปี ทีอ่�าเภอเชยีงค�า มกีารแสดงทางศลิปวฒันธรรม
ไทลื้อ และนิทรรศการ

งานประเพณีไหว้พระธาตุดอยจอมทอง จัดในวัน
เดือนหกเป็ง (วันเพ็ญเดือน ๔) ของทุกปี ที่วัดพระ
ธาตุดอยทอง ชาวเมืองพะเยาพร้อมใจกันท�าบุญไว้
พระด้วยความเลื่อมใสศรัทธา

ประเพณีเวียนเทียนทางน�้า กลางกว๊านพะเยา ปี
หนึ่งจะจัดขึ้นเพียง ๓ ครั้งเท่าน้ัน คือ วันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ณ วัดติโลก

อาราม กลางกว๊านพะเยา อ�าเภอเมืองพะเยา โดย
เมื่อพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าผู ้คนจะน�าดอกไม้
ธูปเทียน จุดไฟสว่างไสว ล่องเรือไปเวียนเทียนบูชา
พระพทุธรปูหนิทราย หลวงพ่อศลิา อายกุว่า ๕๐๐ ปี 
ที่ประดิษฐานอยู่บนเกาะกลางน�้า ณ วัดติโลกอาราม

งานประเพณปีูจ่าพญาลอ (บชูาพญาลอ) จัดวนัที ่๙ 
เมษายน ของทุกปี บริเวณโบราณสถานเวียงลอ บ้าน
ห้วยง้ิว อ�าเภอจนุ ในงานมกีจิกรรมพธิไีหว้บรรพบรุษุ
ของเวียงลอ ขบวนแห่และงานแสดงแสงสีเสียง 
การแสดงทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน สอบถามข้อมูลที่ 
ส�านักงานที่ว่าการอ�าเภอจุน โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๙๐๖๖

งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา จัดขึ้นทุก
วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่สองของเดือนพฤษภาคม ณ 
สนามหลังเทศบาลเมืองพะเยา กิจกรรมมีขบวนแห่
ล้ินจี่ ออกร้านจ�าหน่ายลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา 

ประเพณีเวียนเทียนทางน�้า
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การประกวดธิดาล้ินจ่ี สอบถามข้อมูลที่ ส�านักงาน
เกษตรพะเยา โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๑๒๑๘ - ๙

งานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง จัดในวัน
เดอืนแปดเป็ง (วนัเพญ็เดอืน ๖) ช่วงเดอืนพฤษภาคม
ของทุกปี ณ วัดศรีโคมค�า อ�าเภอเมืองพะเยา ในงาน
มีประเพณีแห่ครวัตาน สอบถามข้อมลูทีว่ดัศรโีคมค�า 
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๙๖๓

งานประเพณลีอยกระทงกว๊านพะเยา จดัในวนัเพญ็
เดือน ๑๒ ณ กว๊านพะเยา อ�าเภอเมืองพะเยา

งานกาชาดและงานฤดูหนาว จัดช่วงปลายเดือน
ธันวาคม-ต้นเดือนมกราคม ณ บริเวณสนามข้าง
สถานีขนส่งจังหวัดพะเยา มีการออกร้านของหน่วย
งานราชการ เอกชน การแสดงทางวัฒนธรรมและ

การละเล่นต่าง ๆ สอบถามข้อมูลที่ ประชาสัมพันธ์
จังหวัดพะเยา โทร. ๐ ๕๔๔๔ ๙๗๐๔

งานเทศกาลตักบาตร ๒ แผ่นดินไทย-ลาว มีการ
ตกับาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่ทีช่ายแดนบรเิวณ
ด่านชายแดนบ้านฮวก ต�าบลภูซาง อ�าเภอภูซาง 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ผ้าทอไทลื้อ มีศิลปะและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ แวะไปชมวิธีการทอ และซื้อหาได้ตามกลุ่ม
ทอผ้าไทลือ้ เช่น ทีอ่�าเภอเชยีงค�า ศนูย์ทอผ้าไทลือ้วดั
พระธาตุสบแวน โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๕๒๐๘, ๐ ๕๔๔๑ 
๕๐๖๖ กลุม่ทอผ้าบ้านชยัชมภ ูต�าบลน�า้แวน กลุม่ทอ
ผ้าบ้านตลาด ต�าบลหย่วน กลุ่มทอผ้าบ้านแดนเมือง 
ผ้าทอส่วนใหญ่เป็นผ้าถุงลายน�้าไหล ตุง สไบ และ

ผ้าทอไทลื้อ
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ย่าม กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งหมอก ต�าบลบ้างมาง โทร 
๐๘ ๒๑๘๐ ๙๔๖๘ กลุ่มทอผ้าแปรรปูย้อมสธีรรมชาต ิ
ต�าบลหย่วน โทร ๐๘ ๑๐๓๑ ๗๘๐๗

หมู่บ้านท�าครกหิน บ้านงิ้ว ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอ
เมืองพะเยา ห่างจากตัวเมือง ๒๐ กิโลเมตร ใช้เส้น
ทางเดียวกับทางไปวดัอนาลโย ชาวบ้านมอีาชีพเสรมิ
หลงัการท�านาคือการท�าครกหิน ใบเสมา และลกูนมิติ 
เป็นอตุสาหกรรมในครอบครวั ตดิต่อนายหมัว้ หวาน
ใจ โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๗๕๖๐, นาย สงดั กิง่แก้ว ๐ ๕๔๔๒ 
๗๔๖๑, ๐๘ ๙๙๕๔ ๕๔๙๗, ๐๘ ๙๒๖๑ ๖๖๗๙

หมู่บ้านท�าผลติภณัฑ์จากผกัตบชวา บ้านสนัป่าม่วง 
ห่างจากหมู่บ้านงิว้ซึง่ท�าครกหนิ ๒ กโิลเมตร และอกี
แหล่งคือกลุ่มจักสานบ้านห้วยเคียนเหนือ ๘๘ หมู่ ๑ 
บ้านห้วยเคยีนเหนอื ต�าบลบ้านต�า๊ อ�าเภอเมอืงพะเยา 
โทร. ๐๘ ๙๙๙๘ ๘๖๖๔ ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากผักตบ

ชวา ได้แก่ หมวก กระเป๋า จานรองแก้ว และของ
ประดับต่าง ๆ ติดต่อ โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๘๖๓๓, ๐๘ 
๑๖๐๒ ๗๗๗๑, ทิพย์ ๐๘ ๙๕๕๖ ๖๕๐๘, ป้าวาด 
๐ ๕๔๔๕ ๘๗๔๘, ๐๘ ๖๑๑๕ ๗๖๑๕

นอกจากนี้ยังมีของกิน ของฝากขึ้นชื่ออ่ืน ๆ เช่น 
ปลาส้ม แหนมหม ูน�า้พรกิแปรรปู ข้าวหอมมะล ิลิน้จี-่
ล�าไยอบแห้ง ผ้าปักมอื ผ้าปักชาวเขา เครือ่งป้ันดนิเผา 
ไม้กวาดดอกหญ้า 

ตัวอย่างรายการน�าเที่ยว

แบบ ๑ วัน
 -  สักการะพ่อขุนง�าเมือง
 -  นั่งเรือชมกว๊านพะเยา ไหว้พระที่
  วัดติโลกอาราม 
 -  นมัสการพระเจ้าตนหลวง วัดศรี
  โคมค�า

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
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กว๊านพะเยา

   - ไปวัดอนาลโยทิพยาราม บนดอย
  บุษราคัม
 -  ไปบ้านสนัป่าม่วง ชมศนูย์หตัถกรรม 
  ผักตบชวา
 -  ไปอ�าเภอเชียงค�า ไปวัดแสนเมืองมา
 -  ชมวัดศิลปะพม่าที่วัดนันตาราม 
 -  ไปวัดพระนั่งดิน 
 -  ไปอุทยานแห่งชาตภิซูาง น�า้ตกภซูาง
 -  เดินทางกลับอ�าเภอเมืองพะเยา

แบบ ๒ วัน ๑ คืน
วันแรก - ล่องเรือชมกว๊านพะเยา
 - สักการะหลวงพ่อศิลาและสันธาตุ
  กลางน�า้ วัดติโลกอาราม
 - นมสัการพระเจ้าตนหลวง วดัศรีโคมค�า
 - ชมหอวัฒนธรรมนิทัศน์
 - ไปวัดอนาลโยทิพยาราม ดอยบศุราคมั
 - แวะซือ้หาเครือ่งจกัสานและผลติภณัฑ์
  จากผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง
 - เข้าที่พัก
วันที่สอง - ไปอ่างเก็บน�้าแม่ปืม
 - ไปอ�าเภอเชียงม่วน วัดท่าฟ้าใต้
 - ไปอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง น�า้ตก
  ธารสวรรค์
 - เดินทางกลับอ�าเภอเมืองพะเยา

ข้อแนะน�าในการท่องเที่ยว
- ศึกษาและสอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเท่ียวแต่ละประเภทก่อนการเดินทาง 
หรือติดต่อวิทยากร หรือผู้น�าทาง ตามความเหมาะ
สมของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง

- การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ควร
ศึกษาฤดูกาลและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดิน
ทางและเพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับการท่องเที่ยว
ได้ถูกต้อง 

- ร่วมกันรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เพื่อให้
เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสืบต่อคนรุ่นต่อไป

- ไม่ประพฤติปฏิบัติขัดต่อวิถีชีวิตและประเพณีนิยม
ของคนในท้องถิ่น

- การแต่งกายทีเ่หมาะสมส�าหรบัการท่องเทีย่วแต่ละ
สถานที่ เช่น ศาสนสถานต่าง ๆ ควรแต่งกายสุภาพ 

- ในการเดินทางไม่ควรประมาท และต้องค�านึงถึง
ความปลอดภัย

- ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก�าหนด และค�าแนะน�าของ
เจ้าหน้าที่ ในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด  







สถานที่ทองเที่ยว    Tourist Attraction

1  ตลาดการคาชายแดนไทย-ลาว บานฮวก

    Ban Huak Thai Laotian Border Market

2  อุทยานแหงชาติภูซาง   Phu Sang National Park

3  วัดนันตาราม   Wat Nantaram

4  วนอุทยานภูลังกา   Phu Langka Forest Park

5  จุดชมวิวผาชางนอย   Pha Chang Noi View Point

6  อุทยานแหงชาติดอยภูนาง   Doi Phunang National Park

7  วัดพระธาตุขิงแกง   Wat Phrathat Khing Kaeng

8  กวานพะเยา   Kwan Phayao

9  วัดศรีโคมคำ   Wat Sri Khom Kham

10 วัดอนาลโยทิพยาราม   Wat Analayo Thipphayaram

11 อุทยานแหงชาติแมปม   Mae Puem National Park
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 หมายเลขโทรศัพท์ส�าคัญ
 ประชาสัมพันธ์จังหวัด  โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๑๔๒๘ 
 ส�านักงานจังหวัด  โทร. ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๐๑
 ที่ว่าการอ�าเภอเมืองพะเยา  โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๒๓๑๗
 เทศบาลเมืองพะเยา  โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๕๐
 กองบังคับการต�ารวจภูธร จังหวัดพะเยา  โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๒๒๕๔
 สถานีต�ารวจภูธร อ�าเภอเมืองพะเยา  โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๔๓, ๐ ๕๔๔๓ ๑๘๘๘
 ต�ารวจทางหลวง  โทร. ๑๑๙๓
 ต�ารวจท่องเที่ยว   โทร. ๑๑๕๕
 โรงพยาบาลพะเยา  โทร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๓๐๐
 ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา   โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๗๒๑๐
 ส�านักงานขนส่งจังหวัด  โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๑๑,
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ปรับปรุงข้อมูล
  กันยายน ๒๕๖๒

ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส�านักงานใหญ่) 
๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๑๖๗๒
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
อีเมล : info@tat.or.th
เว็บไซต์ : www.tourismthailand.org
เปิดบริการ ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารผู้โดยสารฝั่งขาเข้าในประเทศ ชั้น ๒ ประตู ๓
โทร. ๐ ๒๑๓๔ ๐๐๔๐ (๒๔ ชั่วโมง)
 

ททท. ส�านักงานเชียงราย
๖๖๖/๑๔ ถนนธนาลัย ต�าบลเวียง
อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๓ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๔
อีเมล tatchrai@tat.or.th   
พื้นที่รับผิดชอบ: เชียงราย พะเยา
เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
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ปกหลัง
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ข้อมูล : ททท. ส�านักงานเชียงราย
กองข่าวสารท่องเที่ยว (โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๐ - ๖)
ออกแบบและจัดพิมพ์ : กองข่าวสารท่องเที่ยว ฝ่ายบริการการตลาด
ข้อมูลรายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กันยายน ๒๕๖๒
ห้ามจ�าหน่าย

น�้าตกธารสวรรค์

บริการ ๒๔ ชั่วโมง
อีเมล info@tat.or.th

www.tourismthailand.org

145 x 210 mm.


