
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง  ม.ีค. – พ.ค.63 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – นา่น 

19.00 น. คณะพรอ้มกัน ทา่รถ นครชยัแอร ์โดยมเีจา้หนา้ที�จากบรษัิทฯ  

 คอยอํานวยความสะดวกเรื�องเอกสารและสมัภาระ 

20.00 น. ออกเดนิทางดว้ยรถปรบัอากาศ NCA Gold Class เป็นรถโดย 

  สารขนาด 32 ที�นั�ง ภายในออกแบบ Gold Class ตดิตั �งระบบ 

  นวดอัตโนมัตทิกุที�นั�ง สามารถปรับเอนได ้ 

  มสีรรีะทกุสว่นอยา่งสบาย มทีี�พักเทา้    

 

 

 

 

วนัที�สอง นา่น–พพิธิภณัฑน์า่น–วดัภมูนิทร–์วดัพระธาตชุา้งคํ �า - วดัหนองบวั – อ.ปวั 

06.30น. ถงึขนสง่น่าน รถตูป้รับอากาศรอรับทา่น ใหท้า่นทําธรุะกจิยามเชา้  รับประทานอาหารเชา้(1) 

   ณ.หอ้งอาหารโรงแรม หลังจากนั�นออกเดนิทาง ทําความรูจั้กเมอืงน่าฮักแหง่นี�ใหม้ากขึ�น  

09.00น. ชมวดัภมูนิทรเ์ป็นวดัหลวง ตามพงศาวดารของเมอืงน่าน พระเจา้เจตบตุรพรหมมนิทรเ์จา้ผูค้รองนคร

น่านไดส้รา้งวดัภมูนิทรข์ ึ�นหลังจากที�ครองนครน่านได ้6 ปี จดุเดน่ของวดันี�คอืเป็นวดัที�สรา้งทรง

จตรุมขุหนึ�งเดยีวในประเทศไทยที�ดคูลา้ยตั �งอยูบ่นหลังพญานาค 2 ตัว ภาพจติรกรรมหรอื “ฮบูแตม้” 

ในวดัภมูนิทรเ์ป็นชาดก ภาพปู่ มา่น ยา่มา่น กระซบิรกับรรลอืโลก ภาพนี�ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น



ภาพที�งามเป็นเยี�ยมของวัดภมูนิทร ์หลังจากนั�น ชม พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่นชมงาชา้งดํา 

สญัลักษณ์เมอืงน่านและเป็นงาชา้งดําหนึ�งเดยีวในไทย 

11.00 น. ชมวดัพระธาตเุจดยีช์า้งคํ �าวรวหิาร เป็นที�ประดษิฐานพระบรมสารลีกิธาตไุวภ้ายใน นับเป็น ปชูนยี

สถาน สําคัญ เป็นเจดยี ์ที�ไดรั้บอทิธพิลทางดา้นศลิปะสโุขทัย จากเจดยีท์รงลังกา คอืเจดยีว์ดัชา้งลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. *** อสิระ อาหารกลางวนั *** 

14.00 น. นําทา่นเดนิทางสูอํ่าเภอปัว ระหวา่งทางแวะ วดัหนองบวั ซึ�งเป็นหัวใจแหง่ไทลื�อ ชมภาพจติรกรรมฝา

ผนังภายในอโุบสถ และเลอืกซื�อผา้ซิ�นทอมอืพื�นเมอืงของชาวน่าน จากนั�น ชมิชวิ รา้นกาแฟดังของ 

อ.ปัว รา้กาแฟไทลื�อ หลังจากนั�นนําทา่นชมบรรยากาศชองวดัที�มคีวามสวยงามทั�งสถานที�และธรรม

ชาต ณ.วดัศรมีงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก ณ ฮกัปวั รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (2) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หลังอาหารเชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วนัที�สาม อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา-ชมพภูคูา – บอ่เกลอื – ภฟู้า – นา่น  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา มสีภาพพื�นที�เป็นเทอืกเขาสงูสลับซบัซอ้น เป็นป่าที�มี

ความอดุมสมบรูณ์ที�มทัี �งพชืพรรณและสตัวป่์าที�มคีวามสําคัญตอ่ระบบนเิวศน ์จดุเดน่ของอยุาน

แหง่ชาตดิอยภคูา คอื การไดม้าชม ตน้ชมพภูคูา พนัธุไ์มท้ ี�ไดช้ื�อ วา่หายากที�สดุในโลกชนดิหนึ�ง 

น่าจะหลงเหลอือยูใ่นโลกเพยีงแหง่เดยีวเทา่นั�นที�ประเทศไทย ชมจดุชมววิลานดดูาว ตน้ชมพภูคูา จดุ

ชมววิ1715 หลังจากนั�นออกเดนิทางสู ่บอ่เกลอื ชมการผลติเกลอืสนิธุเ์ทา โดยกรรมวธิกีารตม้ใน

กระทะใบบัวซึ�งหาดไูดย้ากในปัจจบุัน จากน ั�น รับประทานอาหารเที�ยง (4) ณ รา้นอาหาร  

14.00 น. ชม โครงการศนูยภ์ฟู้าพฒันาในสมเด็จพระเทพฯ (ภฟู้า) ซึ�งเป็นโครงการ สง่เสรมิอาชพีตาม

พระราชดํารสิมเด็จพระเทพฯ จากภมูปัิญญาทอ้งถิ�นของเกษตรกรชาวบา้นในพื�นที� 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น.   *** อสิระ อาหารเย็น *** หลังอาหารนําทกุทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก ณ บา้นสวนเฮอืนนา่น หรอื

เทยีบเทา่  เชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 

วนัที�ส ี� ดอยเสมอดาว – ผาหวัสงิห ์– เสาดนินานอ้ย - วดัพระธาตเุขานอ้ย – วดัพระธาตแุชแ่หง้  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตศิรนีา่น ซึ�งเป็นที�ตั �งของดอยเสมอดาวเป็นพื�นที�ที�มลีาน 

กวา้งยนสนัเขาเหมาะสําหรับการพักผอ่นชมววิทวิทัศนอ์ันสวยงาม ชม ผาหวัสงิห ์เป็นหนา้ผามี

รปูรา่งหมอืนสงิโตนอนหมอบหันหนา้ไปทางทศิตะวนัออกสามารถมองเห็นทวิทัศน ์ได ้360 องศา  

11.00น. ขม เสาดนินานอ้ย มลีักษณะเป็นหบุผาและแทง่ดนิผสมหนิลกูรังสแีดงปนสม้ รปูทรงตา่ง ๆ กันไป 

บา้งเป็นแทง่แหลม บา้งเป็นแทง่มนกลม  แลว้แตจ่ะจนิตนาการใหเ้ป็นรปูอะไร กระจายอยูใ่นพื�นที�

ประมาณ 20 ไรค่ลา้ยกับแพะเมอืงผทีี� จ. แพร ่

12.00น. รับประทานอาหารเย็น (6) ณ รา้นอาหาร 

14.00น. นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตเุขานอ้ย เก็บภาพตัวเมอืงน่านในมมุสงู หลังจากนั�น  

15.00น. นําทา่นกราบพระธาตศุักสทิธิ� ณ.วดัพระธาตแุชแ่หง้ เป็นพระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงน่าน และเป็นพระธาตุ

ประจําชวีติของคนเกดิปีเถาะ จากพงศาวดารเมอืงน่านกลา่ววา่ พระยาการเมอืง เจา้นครน่านได ้

อัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตจุาก กรงุสโุขทัย มาประดษิฐานไวท้ี�ดอยภเูพยีงแชแ่หง้แหง่นี� หลังจากนั�น

พาทกุทา่นแวะซื�อของฝาก ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00น. นําทา่นสูร่า้น ขนมหวานป้านิ�ม รา้นขนมหวานที�ใครที�มาถงึเมอืงน่านแลว้ตอ้งหา้มพลาด หลังจากนั�น

  นําทา่นสูศ่นูยโ์อทอป๊เมอืงน่าน อสิระอาหารเย็น ไดเ้วลาสมควรนําทา่นสู ่ท่ารถเมอืงน่าน 

19.00น. ออกเดนิทางโดยรถปรับอากาศ นครชยัแอร ์NCA Gold Class พักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย 

วนัที�หา้ กรงุเทพฯ 

05.30 น. ถงึกรงุเทพฯ ดว้ยความสขุและความประทับใจ 

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

 



อตัราคา่บรกิาร 

 

 

อตัรานี�รวม    - คา่รถทัวร ์นครชยัแอร ์NCA Gold Class กรงุเทพฯ-น่าน-กรงุเทพฯ 

- คา่รถตูป้รับอากาศ (Driver Guide)   

- คา่อาหารทกุมื�อตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ   

- นํ�าดื�ม 

- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น)   

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรานี�ไมร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครื�องดื�ม นอกเหนอืรายการ  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

 

เง ื�อนไขการจอง - มดัจํา 2,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้  

ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั�งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทัวรร์ายการนี�เป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

 

 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับประโยชน์

 และความปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญ 

 

*** คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 200 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 

 

วนัที�  6-9 / 20-23 ม.ีค.63 

วนัที� 2-6 / 23-27 เม.ย.63 

วนัที� 7-11 / 21-25 พ.ค.63 

 

 

4,900 

 

1,500 


