
           

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

รายละเอยีดการเดนิทาง ตลุาคม – ธนัวาคม                                                                         ( 4 วนั 3 คนื) 

วนัแรก กรงุเทพฯ – นา่น 

18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดัหมาย…………….. โดยมทีมีงาน คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทา่น

ในเรือ่งกระเป๋าสมัภาระ ออกเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง VIP มุง่หนา้สู ่จ. น่าน บรกิาร 

เครือ่งดืม่ของวา่งและสนุก สนานกับทมีงานมัคเุทศกท์ีรู่ใ้จทา่นไดเ้วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย(บนรถ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง      นา่น–ดอยเสมอดาว-พพิธิภณัฑน์า่น-วดัภมูนิทร–์วดัพระธาตชุา้งค า้-วดัหนองบวั–ปวั 

05.00 น.  ถงึ จ.น่าน น าทา่นท าธรุกจิสว่นตัวยามเชา้ ณ.ป้ัมน ้ามัน ออกเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตศิรนีา่น 

 ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ ดอยเสมอดาว เป็นพืน้ทีท่ีม่ลีานกวา้งของสนัเขาเหมาะส าหรับการพักผอ่น 



ชมววิทวิทัศนอ์ันสวยงาม ยามเชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ และสมัผัสทะเลหมอกทีส่วยงาม ชม ผาหวัสงิห์

เป็นหนา้ผามรีปูรา่งหมอืนสงิโตนอนหมอบหันหนา้ไปทางทศิตะวนัออกสามารถมองเห็นทวิทัศน ์ได ้

360 องศา จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงน่าน รับประทานอาหารเชา้(1) แบบงา่ยๆ  

ณ.รา้นอาหาร บนดอยเสมอดาว หลังจากนัน้เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงน่าน น าชม วดัพระธาตเุขานอ้ย 

เก็บภาพตัวเมอืงน่านในมมุสงู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(3) ณ รา้นอาหาร หลังจากนัน้ น าทา่นท าความรูจั้กเมอืงน่าฮักแหง่นีใ้หม้าก

ขึน้ใน พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ินา่น ชม งาชา้งด า สญัลักษณ์เมอืงน่าน และเป็นงาชา้งด าหนึง่

เดยีวในไทย ชม วดัภมูนิทร ์พระเจา้เจตบตุรพรหมมนิทรเ์จา้ผูค้รองนครน่านไดส้รา้งวดัภมูนิทรข์ ึน้

หลังจากทีค่รองนครน่านได ้6 ปี เมือ่ ชมภาพจติรกรรมหรอื “ฮบูแตม้” ในวดัภมูนิทรเ์ป็นชาดกใน

พทุธศาสนาแตถ่า้พจิารณารายละเอยีดของวถิชีวีติของคนเมอืงในสมัยนัน้ มภีาพทีน่่าสนใจอยูห่ลาย

ภาพเชน่ ภาพปู่ มา่น ยา่มา่น กระซบิรกับรรลอืโลก ภาพนีไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นภาพทีง่ามเป็น

เยีย่มของวดัภมูนิทร ์ชม วดัพระธาตเุจดยีช์า้งค า้วรวหิาร เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารลีกิธาตไุว ้

ภายใน นับเป็น ปชูนยีสถาน ส าคัญ เป็นเจดยี ์ทีไ่ดรั้บอทิธพิลทางดา้นศลิปะสโุขทัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอปัว ชม วดัหนองบวั ซึง่เป็นหัวใจแหง่ไทลือ้ ชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายใน

อโุบสถ และเลอืกซือ้ผา้ซิน่ทอมอืพืน้เมอืงของชาวน่าน ณ ศนูยบ์รกิารวฒันธรรมสายใยชมุชน 

16.00น. น าทา่นชม วดัศรมีงคล (กง๋) เป็นวดัเกา่แกท่ีไ่ดรั้บพระราชทานวสิงุคามสมีาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395 
พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุของวดันีค้อื หลวงปู่ กง๋ ดา้นหลังวดัมลีานชมววิ ซึง่มทัีศนยีภาพทีง่ดงาม  
มองเห็นทุง่นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูา เรยีงรายสลับซบัซอ้น โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวดัได ้
จัดท าเป็นซุม้และจดุชมววิใหถ้า่ยภาพหลายจดุ รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆใหพั้กผอ่นหยอ่นใจ   

 

 

 

 

 

 



18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(4) ณ .รา้นอาหาร หลังาหาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ.ฮกัปวั รสีอรท์ หรอื

เทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา - ชมพภูคูา – บอ่เกลอื – ไรภ่ฟู้า – วดัพระธาตเุขานอ้ย - นา่น  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้  (5) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

08.00 น. ออกเดนิทางสู่  อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา มสีภาพพืน้ทีเ่ป็นเทอืกเขาสงูสลับซบัซอ้น ซึง่มทีวิทัศนท์ี่

สวยงามตามธรรมชาต ิอากาศบรสิทุธิ ์โดยเฉพาะ ยอดดอยภคูา มเีมฆปกคลมุตลอดฤดฝูนและฤดู

หนาว จงึมทีวิทัศนท์ีส่วยงามมาก ดอยภคูา เป็นป่าทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ทีม่ทัีง้พชืพรรณและสตัวป่์าที่

มคีวามส าคัญตอ่ระบบนเิวศน ์รวมทัง้เป็น แหลง่ก าเนดิของแมน่ ้าหลายสาย เชน่ แมน่ ้าน่าน ล าน ้าปัว 

ล าน ้าวา้ จดุเดน่ของอยุานแหง่ชาตดิอยภคูา คอื การไดม้าชม ตน้ชมพภูคูา (Bretschneidera 

sinensi ) พนัธุไ์มท้ ีไ่ดช้ือ่ วา่หายากทีส่ดุในโลกชนดิหนึง่ เคยพบในมณฑลยนูนานของจนี กอ่น

จะสญูพันธุไ์ป และมกีารคน้พบอกีครัง้ใน ประเทศไทยทีด่อยภคูา จังหวดัน่าน พันธุไ์มช้นดินีจ้งึ 

หลงเหลอือยูใ่นโลกเพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ทีป่ระเทศไทย เดนิทางสู ่บอ่เกลอื ชมการผลติเกลอืสนิธุ์

เทา โดยกรรมวธิกีารตม้ในกระทะใบบัวซึง่หาดไูดย้ากในปัจจบุัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง (6) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารชม โครงการศนูยภ์ฟู้าพฒันาในสมเด็จ

พระเทพฯ (ภฟู้า) ซึง่เป็นโครงการ สง่เสรมิอาชพีตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพฯ จากภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ของเกษตรกรชาวบา้นในพืน้ที ่หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงจังหวดัน่าน ชม วดัพระ

ธาตเุขานอ้ย เก็บภาพตัวเมอืงน่านในมมุสงู  

 

 

 

   

 

 

 

 

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น  (7)ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารน าทกุทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ.บา้นสวนเฮอืน

นา่น หรอืเทยีบเทา่  เชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  

วนัทีส่ ี ่วดัพระธาตแุชแ่หง้ – วดัพระธาตสุโุทนมงคลครี ี- กรงุเทพฯ    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(8)ณ .หอ้งอาหารโรงแรมหลังอาหาร 

เก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

08.00 น. ออกเดนิทางน าทา่นสู ่ วดัพระธาตแุชแ่หง้ ไมเ่พยีงเป็น  

พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงน่านเทา่นัน้ หากยังเป็นพระธาตปุระ 

จ าชวีติของคนเกดิปีเถาะ จากพงศาวดารเมอืงน่านกลา่ววา่ 

พระยาการเมอืง เจา้นครน่านไดอ้ัญเชญิ 

พระบรมสารรีกิธาตจุาก กรงุสโุขทัย มาประดษิฐานไวท้ีด่อย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2


ภเูพยีงแชแ่หง้ และตามต านานกลา่ววา่พระพทุธเจา้ไดเ้สด็จมาประทับสรงน ้าทีร่มิฝ่ัง แมน่ ้าน่านและ

เสวยผลสมอแหง้ ซึง่พระยามลราชน ามาถวาย และทรงพยากรณ์วา่ ตอ่ไปทีน่ีจ่ะมผีูน้ าพระบรม

สารรีกิธาตมุาประดษิฐาน จงึเรยีก พระธาตแุชแ่หง้ กอ่นอ าลาเมอืงน่านมุง่สูจั่งหวดัแพร ่ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง (9)ณ.รา้นอาหาร ทีแ่พร ่ 

หลังอาหารเดนิทางกลับ  

14.00น. น าชม วดัพระธาตสุโุทนมงคลครี ีเป็นวดัทีส่วยงาม  

ตามลักษณะของสถาปัตยกรรมลา้นนาแบบผสมผสาน  

ทีห่ลวงพอ่มนตรไีดจ้ าลองรปูแบบมาจากวดัส าคัญๆของ 

ภาคเหนอื และจากประเทศอืน่ไดแ้ก ่พมา่จนี และลาว  

โดยเลอืกเอา จดุเดน่ของแตล่ะแหง่มารวบรวมไวท้ีว่ดันี้  

เป็นการผสมผสานทีล่งตัว ท าใหม้ลีักษณะตา่งจากวดัท่ัวไป 

18.00น. รับประทานอาหารเย็น  (10) ณ.รา้นอาหารหลังอาหารเดนิทางกลับ 

22.00 น. ถงึกรงุเทพฯดว้ยความสขุและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง    ผูใ้หญ ่/ เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่ 11-14  ต.ค. 62  
6,900 

 
       1,500 วนัที ่ 7-10 / 21-24  พ.ย. 62 

วนัที ่ 5-8 / 6-9  ธ.ค. 62 

วนัที ่ 28 - 31 ธ.ค. 62 7,500        1,800 

ปีใหม ่30 ธ.ค. 62 -2 ม.ค.63 

 

อตัราคา่บรกิารวม   - คา่รถตูป้รับอากาศ  วไีอพ ี9 ทีน่ั่ง   

- คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม         

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  
- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ2 ทา่น)   

- มัคคเุทศก ์      

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการจอง - มดัจ า 2,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั  

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้  

ทางพับบลคิ ฮอลเิดย ์ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทัวรร์ายการ 

นีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับประโยชนแ์ละความ

ปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ  

   

 

 *** คา่ทปิไกดค์นขบัและหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท *** 

 

 

 

   


