
 
 
 

 

 

Slow Life เมืองแห่งขุนเขา @น่าน ปัว  
3 วนั 2 คืน 

 

08:50 น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานน่านนคร พร้อมให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกโดยเจา้
หนา้ของบริษัทฯ 

09:00 น. ออกเดินทางจากจุดนดัหมายเพื่อมุ่งหนา้สู่ อ.บ่อเกลือ 
12:00 น. บริการอาหารกลางวนั (1) ร้านอาหารจังหวัดน่าน 

วนัแรกของการเดินทาง จุดนัดหมาย - น่าน - บ่อเกลือสินธ์ุเทา - รฤกบ่อเกลือ - จุดชมววิ1715 - ต้นชมพูภูคา - 
ศาลเจ้าหลวงภูคา - วดัภูเกต็                - / L / D 



 
 
 

 

 

 
13:30 น. พาท่านชมความมหัศจรรย ์บ่อเกลือสินธ์ุเทา เกลือภูเขาแห่งเดียวในภาคเหนือ บ่อเกลือน้ีมีมาแต่โบราณแต่

เด๋ียวน้ีไดแ้หง้ไปหมด เหลืออยูเ่พียงสองบ่อเท่านั้น โดยการท าเกลือจะหยดุท าในช่วงเชา้พรรษาและจะท าอีก
คร้ังในช่วงออกพรรษา ท่ีบา้นบ่อหลวงมีบ่อเกลือสาธารณะอยู ่2 บ่อ ชาวบา้นจะเรียกวา่ บ่อเหนือ และบ่อใต ้
บ่อเหนืออยูริ่มแม่น ้ า ส่วนบ่อใตห่้างออก ไปราว 500 เมตรติดเชิงเขาทา้ยหมู่บา้น และดว้ยอ าเภอบ่อเกลือ มี
ภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม โอบลอ้มดว้ย ขนุเขาเขียวขจี บ่อเกลือจึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัน่านท่ีรอคอยนกั
เดินทางเขา้มาสมัผสักล่ินไอของธรรมชาตและต านานการท าเกลือบนท่ีสูง 

 
14:30 น. เดินทางมาเหน่ือยๆให้ท่านไดอิ้สระท าสปาเกลือแช่เทา้กนัท่ี ร้านรฤกบ่อเกลือ และให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

จากเกลือภูเขา 

 
15:30 น. ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลบั ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัเส้นทางธรรมชาติ ท่ีแวดลอ้มไปดว้ย

ภูเขา และตน้ไม ้และพรรณไมน้านาชนิด ท่านจะไดพ้บกบัจุดไฮไลทอี์กหน่ึงจุดนัน่คือ จุดชมวิว1715 เป็น
จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุด สูงจากระดบัน ้าทะเลถึง 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก สามารถ
มองเห็นวิวทิวทศัน์ไดไ้กลสุดลูกหูลูกตา ถา้โชคดีเราอาจจะไดพ้บเห็นทะเลหมอกอีกดว้ย  หน่ึงส่ิงท่ีท่านจะ



 
 
 

 

 

พบเป็นพรรณไมห้ายาก ต้นชมพูภูคา ขา้งๆกนันั้นจะมี ศาลเจ้าหลวงภูคา ให้ท่านท่ีผ่านไปผ่านมาไดก้ราบ
ไหวข้อพร ซ่ึงเจา้หลวงภูคาเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวจงัหวดัน่านนบัถือกนั ห่างกนัไม่ไกลมากนกั 

 
17:00 น. น าท่านไหวพ้ระชมบรรยากาศสดช่ืนริมทุ่งท่ี วัดภูเกต็ ถือวา่เป็นวดัท่ีมีภูมิทศัน์และวิวท่ีสวยงาม โดยจุดเด่น

ของวดั คือ มีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวดัติดกบัทุ่งนาท่ีกวา้งไกลพร้อมดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภู
คา ในยามเยน็วดัภูเกต็เป็นจุดชมวิวพระอาทิตยต์กท่ีงดงามอีกแห่งหน่ึง 

18:00 น. บริการอาหารเยน็ (2) ร้านอาหารร่มไม้ By ยกครก 
19:00 น. น าท่าน Check In เขา้ท่ีพกั ฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า 

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
08:00 น. บริการอาหารเชา้ (3) ห้องอาหารของโรงแรม 
 Check out คืนกญุแจ พร้อมน าสมัภาระข้ึนรถ 

 
09:30 น. พาท่านไวพ้ระขอพรกนัท่ี วัดศรีมงคล ภายในวดัจะเจอวิหารหลวง มีองคพ์ระธาตุประดิษฐานอยู่ดา้นหน้า 

บรรยากาศโดยรอบของวดั เนน้ตกแต่งแบบไทยลา้นนา อนุรักษข์องเก่าแก่ในอดีต ดา้นหนา้ยงัเป็นท่ีตั้งของ
กระท่อมไมไ้ผ ่ภายในบา้นมีขา้วของเคร่ืองใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพได ้เดินเขา้มาดา้นในจะ

วนัที่สองของการเดินทาง  วดัศรีมงคล - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน า้ - หอศิลป์ริมน่าน - Erabica Coffee -  
วดัพระธาตุเขาน้อย                   B / - / D 



 
 
 

 

 

เจอลานชมวิว เป็นระเบียงกวา้งหากมาเท่ียวในช่วงฤดูท านานจะไดเ้ห็นวิวของนาขา้วเขียวขจี มีตน้หมากคู่ 2 
ตน้ โดดเด่นอยูริ่มระเบียง โดยดา้นหลงันาขา้วเป็นวิวของดอยภูคา และสะพานไมไ้ผฮ่กันาน่าน มองแลว้สด
ช่ืนสบายตา มีจุดชมวิวแบบสกายวอลค ท่ีสามารถเดินไปชมวิวถ่ายภาพได ้

 
11:00 น. ***อิสระอาหารกลางวัน และถ่ายรูปกบัวิวสวยๆท่ีเป็นท่ีติด Check In กนัท่ี ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน ้า เป็นอีก

หน่ึงท่ีพกัท่ีเหมาะไปสูดโอโซน มองวิวทุ่งนากวา้งไกลได้แบบเต็มอ่ิมจากหน้าท่ีพกัในบรรยากาศแบบ
ส่วนตัว   นอกจากน้ียงัเปิดให้บริการเป็นร้านอาหารอีกด้วยเมนูส่วนใหญ่เน้นไปทางเมนูเห็ดทั้ งหลาย 
เน่ืองจากท่ีน่ีคือ ฟาร์มเห็ดท่ีผลิตเช้ือเห็ดท่ีใหญ่ทนัสมยัและครบวงจรท่ีสุดแห่งหน่ึงของอ าเภอปัวและของ
จงัหวดัน่าน เลยมีการน าเห็ดมาเป็นส่วนประกอบของเมนูต่างๆ ใครท่ีมาถึงปัวถึงแมไ้ม่ไดม้าพกัคา้งคืนก็ไม่
ควรพลาดมาล้ิมลองสารพดัเมนูเห็ดและพิซซ่าแสนอร่อยเมนูข่ึนช่ือของท่ีน่ี 

 
13:30 น. พาท่านเดินถ่ายรูปชม หอศิลป์ริมน่าน จดัตั้งโดยคุณวินยั ปราบริปู ศิลปินชาวน่าน ท่ีสร้างสรรคง์านศิลปะ

และไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในแวดวงศิลปะ หลงัจากสัง่สมประสบการณ์ท างานดา้นศิลปะมาหลาย
สิบปีจึงกลบัมาสร้างหอศิลป์ข้ึนท่ีบา้นเกิดของตนเอง เพื่อท่ีจะถ่ายทอดความงามของศิลปะให้แก่ผูค้นและ
เยาวชนในจงัหวดัน่าน มีการจดัแสดง ภาพเขียนฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี และการจดัแสดงผลงานศิลปะของเจา้ของ ผลงานของศิลปินมืออาชีพและนิทรรศการส าคญัๆท่ีสัญจร
มาจดัแสดง 



 
 
 

 

 

 
15:00 น. พาท่านจิบกาแฟตน้ต ารับเมืองน่านกนัท่ี Erabica Coffee เอราบิก้า คอฟฟ่ี ร้านกาแฟในเมืองน่านบรรยากาศ

ร้านเป็นสไตล์ยุโรป ดา้นหลงัร้านมีโรงคัว่กาแฟ เป็นร้านกาแฟน่านท่ีใชเ้มล็ดกาแฟสายพนัธ์ุอาราบิกา้แท ้
100% จากจงัหวดัน่านเป็น Single Origin (เมลด็กาแฟท่ีมาจากแหล่งเพาะปลูกเดียวกนัทั้งหมด) 

16:00 น. น าท่าน Check In เขา้สู่ท่ีพกั The Impress น่าน หรือเทียบเท่า 

 
17:00 น. พาท่านไหวพ้ระชิมวิวเมืองน่านกนัท่ี วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยูบ่นยอดดอยเขานอ้ย องคพ์ระธาตุเป็นเจดีย์

ก่ออิฐถือปูนทั้งองคเ์ป็นศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ หนา้วดัมีทางข้ึนเป็นบนัไดนาค 303 ขั้น สามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรอบของตวัเมืองน่าน 

18:00 น. บริการอาหารเยน็ (4) ร้านอาหารจังหวัดน่าน 

 



 
 
 

 

 

19:00 น. ใหท่้านไดอิ้สระเดินเล่น Shopping ถนนคนเดนิน่าน หรือกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวนัศุกร์, วนัเสาร์ และวนั
อาทิตย ์โดยจุดเร่ิมตน้อยู่บริเวณส่ีแยกวดัพระธาตุช้างค ้ า ไปจนถึงสามแยกถนนจทัรประโชติ เยื้องๆวดั
ภูมินทร์ ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

07:00 น.  บริการอาหารเชา้ (5) ห้องอาหารโรงแรม 
Check Out คืนกญุแจ พร้อมน าสมัภาระข้ึนรถ 

 
08:30 น. พาท่านนมสัการ พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจ าปีเกิดปีเถาะ เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นศิลปะการ

ก่อสร้าง ท่ีมีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหน่ึง ของภาคเหนือ ท่ีเป็นศิลปะ การก่อสร้าง ท่ีไดรั้บอิทธิพล การ
ก่อสร้างมาจากเจดียพ์ระธาตุหริภุณไชย 

 
10:00 น. พาท่านเดินชม วดัภูมินทร์ ชมภาพประวติัศาสตร์อนัโด่งดงั ท่ีมาของ “กระซิบรักบรรลือโลก” นอกจากน้ีชม

ความสวยแปลกของวดัภูมินทร์ท่ีไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร คือ พระอุโบสถและพระวิหารท่ีเป็น
อาคารหลงัเดียวกนั เป็นทรงจตุัรมุข และภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเล่าความเป็นอยูข่องชาวน่านในอดีต 

วนัที่สามของการเดินทาง พระบรมธาตุแช่แห้ง - วดัภูมินทร์ - พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ตึกรังษีเกษม - 
ร้านกาแฟเฮือนฮังต่อ - ซ้ือของฝาก - เดนิทางกลบั                B / L / - 



 
 
 

 

 

 
11:00 น. พาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครน่าน เรียกว่า “หอค า” 

ภายในจดัแสดงศิลปะโบราณวตัถุต่างๆ ประวติัศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู ่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ ส่ิง
ส าคัญท่ีสุดคือ “งาช้างด า” ซ่ึงไม่ทราบประวติัความเป็นมา ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวดัน่าน 
ดา้นหนา้พิพิธภณัฑ์มี “ซุ้มต้นลีลาวดี” ท่ีข้ึนเป็นแถวเรียงรายโคง้โนม้เอียงเขา้หากนัเป็นอุโมงคต์น้ไม ้เป็น
ซิกเนอเจอร์อีกจุดของจงัหวดัน่านท่ีเม่ือมาถึงแลว้ตอ้งมาถ่ายภาพ 

12:00 น. บริการอาหารกลางวนั (6) ร้านข้าวซอยจังหวดัน่าน 

 
13:00 น. ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากภาคเหนือกนัท่ี ร้านต้นน่าน  
14:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร พร้อมโบกมืออ าลาทีมงานของบริษทัฯ 
.......... น. เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวสัดิภาพปลอดภยัพร้อมความประทบัใจ ขอบพระคุณทุกท่าน 
 

 
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของท่านเป็นส าคญั 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

อตัราค่าบริการ 8 ท่าน 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ พกัเดี่ยว 

วนัน้ี - 31 ม.ค. 2565 5,900.- 1,000.- 

***เดนิทางช่วง 24 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565 และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ จ่ายเพิม่ท่านละ 1,000 บาท*** 
หมายเหตุ 
ราคาเด็ก (1) อาย ุ3-6 ปี คิด 50%  (2) อาย ุ7-11 ปี คิด 70%  (3) อาย ุ12 ปีข้ึนไปคิดราคาผูใ้หญ่ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-น่าน / น่าน-กรุงเทพฯ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 
 ทิปไกดแ์ละคนขบั 300 บาท/ท่าน 

 
อตัรานีร้วม 
✓ รถตูป้รับอากาศ VIP รวมค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ตลอด 3 วนั 2 คืน 
✓ อาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 
✓ อาหารวา่ง, น ้าด่ืม และผา้เยน็ ระหวา่งการเดินทาง 
✓ เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
✓ ค่าธรรมเนียมน าเท่ียวชมสถาน ท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าพาหนะทอ้งถ่ินข้ึนสถานท่ีเท่ียวต่างๆ 
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 



 
 
 

 

 

✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม ์
 

***ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรุณาสอบถามทุกคร้ังก่อนท าการจอง*** 


