
 

 

 

           

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

รายละเอยีดการเดนิทาง    ม.ีค. - ม.ิย. 63                        ( 4 วนั 2 คนื) 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – นา่น 

18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดัหมาย…………….. โดยมทีมีงาน  คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทา่น

ในเรื�องกระเป๋าสมัภาระ ออกเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ที�นั�ง VIP มุง่หนา้สู ่จ  . น่าน บรกิาร 

เครื�องดื�มของวา่งและสนุก สนานกับทมีงานมัคเุทศกท์ี�รูใ้จทา่นไดเ้วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย(บนรถ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

05.00 น.  ถงึ จ.น่าน นําทา่นทําธรุกจิสว่นตัวยามเชา้ ณ.ปั�มนํ�ามัน ออกเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตศิรนีา่น 

 ซึ�งเป็นที�ตั �งของ ดอยเสมอดาว เป็นพื�นที�ที�มลีานกวา้งของสนัเขาเหมาะสําหรับการพักผอ่น 

ชมววิทวิทัศนอ์ันสวยงาม ยามเชา้ ชมพระอาทติยข์ ึ�น และสมัผัสทะเลหมอกที�สวยงาม ชม ผาหวัสงิห์

เป็นหนา้ผามรีปูรา่งหมอืนสงิโตนอนหมอบหันหนา้ไปทางทศิตะวนัออกสามารถมองเห็นทวิทัศน ์ได ้

360 องศา จากนั�นนําทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงน่าน รับประทานอาหารเชา้(1) แบบงา่ยๆ  

ณ.รา้นอาหาร บนดอยเสมอดาว หลังจากนั�นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงน่าน นําชม วดัพระธาตเุขานอ้ย 

เก็บภาพตัวเมอืงน่านในมมุสงู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ รา้นอาหาร หลังจากนั�นนําทา่นทําความรูจั้กเมอืงน่าฮักแหง่นี�ใหม้าก

ขึ�นใน พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ินา่น ชม งาชา้งดาํ สญัลักษณ์เมอืงน่าน และเป็นงาชา้งดําหนึ�ง

เดยีวในไทย ชม วดัภมูนิทร ์พระเจา้เจตบตุรพรหมมนิทรเ์จา้ผูค้รองนครน่านไดส้รา้งวดัภมูนิทรข์ ึ�น

หลังจากที�ครองนครน่านได ้6 ปี เมื�อ ชมภาพจติรกรรมหรอื “ฮบูแตม้” ในวดัภมูนิทรเ์ป็นชาดกใน

พทุธศาสนาแตถ่า้พจิารณารายละเอยีดของวถิชีวีติของคนเมอืงในสมัยนั�น มภีาพที�น่าสนใจอยูห่ลาย

ภาพเชน่ ภาพปู่ มา่น ยา่มา่น กระซบิรกับรรลอืโลก ภาพนี�ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นภาพที�งามเป็น

เยี�ยมของวดัภมูนิทร ์ชม วดัพระธาตเุจดยีช์า้งคํ �าวรวหิาร เป็นที�ประดษิฐานพระบรมสารลีกิธาตไุว ้

ภายใน นับเป็น ปชูนยีสถาน สําคัญ เป็นเจดยี ์ที�ไดรั้บอทิธพิลทางดา้นศลิปะสโุขทัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. นําทา่นเดนิทางสูอํ่าเภอปัว ชม วดัหนองบวั ซึ�งเป็นหัวใจแหง่ไทลื�อ ชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายใน

อโุบสถ และเลอืกซื�อผา้ซิ�นทอมอืพื�นเมอืงของชาวน่าน ณ ศนูยบ์รกิารวฒันธรรมสายใยชมุชน 

16.00น. นําทา่นชม วดัศรมีงคล (กง๋) เป็นวดัเกา่แกท่ี�ไดรั้บพระราชทานวสิงุคามสมีาตั �งแตปี่ พ.ศ. 2395 
พระสงฆท์ี�มชี ื�อที�สดุของวดันี�คอื หลวงปู่ กง๋ ดา้นหลงัวดัมลีานชมววิ ซึ�งมทัีศนียภาพที�งดงาม  
มองเห็นทุง่นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูา เรยีงรายสลับซบัซอ้น โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวดัได ้
จัดทําเป็นซุม้และจดุชมววิใหถ้า่ยภาพหลายจดุ รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆใหพั้กผอ่นหยอ่นใจ   

 

 

 

 



18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(4) ณ.รา้นอาหาร หลังาหาร นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก ณ.ฮกัปวั รสีอรท์ หรอื

เทยีบเทา่ พักผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัที�สาม อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา - ชมพภูคูา – บอ่เกลอื – ไรภ่ฟู้า – วดัพระธาตเุขานอ้ย - นา่น  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (5) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา มสีภาพพื�นที�เป็นเทอืกเขาสงูสลับซบัซอ้น ซึ�งมทีวิทัศนท์ี�

สวยงามตามธรรมชาต ิอากาศบรสิทุธิ� โดยเฉพาะ ยอดดอยภคูา มเีมฆปกคลมุตลอดฤดฝูนและฤดู

หนาว จงึมทีวิทัศนท์ี�สวยงามมาก ดอยภคูา เป็นป่าที�มคีวามอดุมสมบรูณ์ที�มทัี �งพชืพรรณและสตัวป่์าที�

มคีวามสําคัญตอ่ระบบนเิวศน ์รวมทั�งเป็น แหลง่กําเนดิของแมนํ่�าหลายสาย เชน่ แมนํ่�าน่าน ลํานํ�าปัว 

ลํานํ�าวา้ จดุเดน่ของอยุานแหง่ชาตดิอยภคูา คอื การไดม้าชม ตน้ชมพภูคูา (Bretschneidera 

sinensi ) พนัธุไ์มท้ ี�ไดช้ื�อ วา่หายากที�สดุในโลกชนดิหนึ�ง เคยพบในมณฑลยนูนานของจนี กอ่น

จะสญูพันธุไ์ป และมกีารคน้พบอกีครั�งใน ประเทศไทยที�ดอยภคูา จังหวดัน่าน พันธุไ์มช้นดินี�จงึ 

หลงเหลอือยูใ่นโลกเพยีงแหง่เดยีวเทา่นั�นที�ประเทศไทย เดนิทางสู ่บอ่เกลอื ชมการผลติเกลอืสนิธุ์

เทา โดยกรรมวธิกีารตม้ในกระทะใบบัวซึ�งหาดไูดย้ากในปัจจบุัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง (6) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารชม โครงการศนูยภ์ฟู้าพฒันาในสมเด็จ

พระเทพฯ (ภฟู้า) ซึ�งเป็นโครงการ สง่เสรมิอาชพีตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพฯ จากภมูปัิญญา

ทอ้งถิ�นของเกษตรกรชาวบา้นในพื�นที� หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงจังหวดัน่าน ชม วดัพระ

ธาตเุขานอ้ย เก็บภาพตัวเมอืงน่านในมมุสงู  

 

 

 

   

 

 

 

 

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (7)ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารนําทกุทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก ณ.บา้นสวนเฮอืน

นา่น หรอืเทยีบเทา่  เชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอธยัาศัย  

วนัที�ส ี� วดัพระธาตแุชแ่หง้ – วดัพระธาตสุโุทนมงคลครี ี- กรงุเทพฯ    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(8)ณ.หอ้งอาหารโรงแรมหลังอาหาร 

เก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

08.00 น. ออกเดนิทางนําทา่นสู ่วดัพระธาตแุชแ่หง้ ไมเ่พยีงเป็น  

พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงน่านเทา่นั�น หากยังเป็นพระธาตปุระ 

จําชวีติของคนเกดิปีเถาะ จากพงศาวดารเมอืงน่านกลา่ววา่ 

พระยาการเมอืง เจา้นครน่านไดอ้ัญเชญิ 

พระบรมสารรีกิธาตจุาก กรงุสโุขทัย มาประดษิฐานไวท้ี�ดอย 



ภเูพยีงแชแ่หง้ และตามตํานานกลา่ววา่พระพทุธเจา้ไดเ้สด็จมาประทับสรงนํ�าที�รมิฝั�ง แมนํ่�าน่านและ

เสวยผลสมอแหง้ ซึ�งพระยามลราชนํามาถวาย และทรงพยากรณ์วา่ ตอ่ไปที�นี�จะมผีูนํ้าพระบรม

สารรีกิธาตมุาประดษิฐาน จงึเรยีก พระธาตแุชแ่หง้ กอ่นอําลาเมอืงน่านมุง่สูจั่งหวดัแพร ่ 

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง (9)ณ.รา้นอาหาร ที�แพร ่ 

หลังอาหารเดนิทางกลับ  

14.00น. นําชม วดัพระธาตสุโุทนมงคลครี ีเป็นวดัที�สวยงาม  

ตามลักษณะของสถาปัตยกรรมลา้นนาแบบผสมผสาน  

ที�หลวงพอ่มนตรไีดจํ้าลองรปูแบบมาจากวดัสําคัญๆของ 

ภาคเหนอื และจากประเทศอื�นไดแ้ก ่พมา่จนี และลาว  

โดยเลอืกเอา จดุเดน่ของแตล่ะแหง่มารวบรวมไวท้ี�วดันี�  

เป็นการผสมผสานที�ลงตัว ทําใหม้ลีักษณะตา่งจากวัดทั�วไป 

18.00น. รับประทานอาหารเย็น (10) ณ.รา้นอาหารหลังอาหารเดนิทางกลับ 

22.00 น. ถงึกรงุเทพฯดว้ยความสขุและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 วนัเดนิทาง     ผูใ้หญ ่/ เด็ก พกัเดี�ยว 

วนัที�  5-8 / 19-22 ม.ีค.63  
 

6,900 

 
 
       1,500 
        

วนัที� 12-15 เม.ย.63 (โปรโมช ั�นเทศกาลสงกรานต)์ 
วนัที�  2-5 / 23-26 เม.ย.63 
วนัที� 7-10 / 21-24 พ.ค.63 
วนัที� 11-14 / 25-28 ม.ิย.63 

 

อตัราคา่บรกิารวม   - คา่รถตูป้รับอากาศ วไีอพ ี9 ที�นั�ง   

- คา่อาหารทกุมื�อตามโปรแกรม         

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ  
- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ2 ทา่น)   

- มัคคเุทศก ์      

- 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 ึ�นอยูก่ับประโยชนแ์ละความ

ปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ  

   

 

 *** คา่ทปิไกดค์นขบัและหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท *** 

 

 


