
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง                    PHD-N6F              

วนัแรก กรงุเทพฯ – นา่น – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตนิา่น – วดัภมูนิทร ์– วดัพระธาตชุา้งค า้  

                     วดัหนองบวั – อ.ปวั 

07.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชัน้ 3 ประต ู14 

เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและ

สมัภาระ 

08.45 น. เหนิฟ้าสู ่จ.นา่น โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 8818    

10.05 น. ถงึน่าน เปลีย่นขึน้รถตูป้รับอากาศ น าทา่นท าความรูจั้กเมอืงน่าฮักแหง่นีใ้หม้าก

ขึน้ใน พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ินา่นชมงาชา้งด า สญัลักษณ์เมอืงน่านและ

เป็นงาชา้งด าหนึง่เดยีวในไทย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. ชมวดัภมูนิทรเ์ป็นวดัหลวง ตัง้อยูใ่นเขตพระนครดังปรากฏชือ่ต าบลในเวยีงใน

ปัจจบุัน อยูใ่กลก้ับพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตจัิงหวัดน่าน ตามพงศาวดารของ

เมอืงน่าน พระเจา้เจตบตุรพรหมมนิทรเ์จา้ผูค้รองนครน่านไดส้รา้งวดัภมูนิทรข์ ึน้หลังจากทีค่รองนคร



น่านได ้6 ปี เมือ่ พ.ศ.2139 มปีรากฏในคัมภรีเ์มอืงเหนอืวา่เดมิชือ่“วดัพรหมมนิทร”์แตต่อนหลังชือ่วดั

ไดเ้พีย้นไปจากเดมิเป็นวดัภมูนิทรจ์ดุเดน่ของวดันีค้อืเป็นวดัทีส่รา้งทรงจตรุมขุหนึง่เดยีวในประเทศ

ไทยทีด่คูลา้ยตัง้อยูบ่นหลังพญานาค 2 ตัว ภาพจติรกรรมหรอื “ฮบูแตม้” ในวดัภมูนิทรเ์ป็นชาดกใน

พทุธศาสนาแตถ่า้พจิารณารายละเอยีดของวถิชีวีติของคนเมอืงในสมัยนัน้ มภีาพทีน่่าสนใจอยูห่ลาย

ภาพเชน่ ภาพธรรมเนยีมการอยูข่ว่ง ของชาวไทลือ้ พอ่แม ่จะอนุญาตใหห้นุ่มสาวพบปะกันทีช่านบา้น

ในเวลาค า่ ขณะหญงิสาวก าลังป่ันฝ้าย หรอื “อยูข่ว่ง” หากสาวเจา้ตกลงปลงใจดว้ยก็จะจัดพธิแีตง่งาน 

หรอืทีเ่รยีกวา่ “เอาค า ไปป่องกั๋น” หรอืเป็นทองแผน่เดยีวกัน การคา้ขายแลกเปลีย่นในชมุชน ภาพชาว

พืน้เมอืง ซึง่อาจเป็นชาวเขา “เป๊อะ” ของป่าบนศรษีะ เพือ่น ามาแลกเปลีย่นกับคนเมอืง ภาพปู่ มา่น 

ยา่มา่น กระซบิรกับรรลอืโลก ภาพนีไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นภาพทีง่ามเป็นเยีย่มของวดัภมูนิทร ์

14.00 น. ชมวดัพระธาตเุจดยีช์า้งค า้วรวหิาร เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารลีกิธาตไุวภ้ายใน นับเป็น ปชูนยี

สถาน ส าคัญ เป็นเจดยี ์ทีไ่ดรั้บอทิธพิลทางดา้นศลิปะสโุขทัย จากเจดยีท์รงลังกา คอืเจดยีว์ดัชา้งลอ้ม 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอปัว ระหวา่งทางแวะวดัหนองบวั ซึง่เป็นหัวใจแหง่ไทลือ้ ชมภาพจติรกรรมฝา

ผนังภายในอโุบสถ และเลอืกซือ้ผา้ซิน่ทอมอืพืน้เมอืงของชาวน่าน ณ ศนูยบ์รกิารวฒันธรรมสายใยชมุชน 

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ ชมพภูคูารสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(2) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หลังอาหารเชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา-ชมพภูคูา – บอ่เกลอื – ภฟู้า – นา่น  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

08.00 น. ออกเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา มสีภาพพืน้ทีเ่ป็นเทอืกเขาสงูสลับซบัซอ้น ซึง่มทีวิทัศนท์ี่

สวยงามตามธรรมชาต ิอากาศบรสิทุธิ ์โดยเฉพาะ ยอดดอยภคูา มเีมฆปกคลมุตลอดฤดฝูนและฤดู

หนาว จงึมทีวิทัศนท์ีส่วยงามมาก ดอยภคูา เป็นป่าทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์

ทีม่ทัีง้พชืพรรณและสตัวป่์าทีม่คีวามส าคัญตอ่ระบบนเิวศน ์จดุเดน่ของ 

อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา คอื การไดม้าชมตน้ชมพภูคูา 

(Bretschneidera sinensi ) พนัธุไ์มท้ ีไ่ดช้ือ่ วา่หายากทีส่ดุใน

โลกชนดิหนึง่ เคยพบในมณฑลยนูนานของจนี กอ่นจะสญูพันธุไ์ป และ

มกีารคน้พบอกีครัง้ใน ประเทศไทยทีด่อยภคูา จังหวดัน่าน พันธุไ์มช้นดินี้

จงึ หลงเหลอือยูใ่นโลกเพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ทีป่ระเทศไทย 

10.00 น. เดนิทางสู ่บอ่เกลอื ชมการผลติเกลอืสนิธุเ์ทา โดยกรรมวธิกีารตม้ในกระทะใบบัวซึง่หาดไูดย้ากใน

ปัจจบุัน 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง (4) ณ รา้นอาหาร  

14.00 น. ชม โครงการศนูยภ์ฟู้าพฒันาในสมเด็จพระเทพฯ (ภฟู้า) ซึง่เป็นโครงการ สง่เสรมิอาชพีตาม

พระราชด ารสิมเด็จพระเทพฯ จากภมูปัิญญาทอ้งถิน่ของเกษตรกรชาวบา้นในพืน้ที่ 

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น(5) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารน าทกุทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ บา้นสวนเฮอืน

นา่น หรอืเทยีบเทา่  เชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอธยัาศัย  

วนัทีส่าม ดอยเสมอดาว – ผาหวัสงิห ์– วดัพระธาตเุขานอ้ย – วดัพระธาตแุชแ่หง้ – กรงุเทพฯ    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

08.00 น. ออกเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตศิรนีา่น ซึง่เป็นทีต่ัง้ของดอยเสมอดาวเป็น

พืน้ทีท่ีม่ลีานกวา้ง  จนถงึสนัเขาเหมาะส าหรับการพักผอ่นชมววิทวิทัศนอ์ัน

สวยงาม ชมผาหวัสงิหเ์ป็นหนา้ผามรีปูรา่งหมอืนสงิโตนอนหมอบหันหนา้ไป

ทางทศิตะวนัออกสามารถมองเห็นทวิทัศน ์ได ้360 องศา  

12.00 น. รับประทานอาหารเย็น(7) ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสูว่ดัพระธาตเุขานอ้ย เก็บภาพตัวเมอืงน่านในมมุสงู 

15.00 น. น าทา่นมายังวดัพระธาตแุชแ่หง้ ไมเ่พยีงเป็นพระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงน่าน

เทา่นัน้ หากยังเป็นพระธาตปุระจ าชวีติของคนเกดิปีเถาะ จากพงศาวดารเมอืงน่านกลา่ววา่ พระยา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3


การเมอืง เจา้นครน่านไดอ้ัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตจุาก กรงุสโุขทัย มาประดษิฐานไวท้ีด่อยภเูพยีง

แชแ่หง้ และตามต านานกลา่ววา่ พระพทุธเจา้ไดเ้สด็จมาประทับสรงน ้าทีร่มิฝ่ัง แมน่ ้าน่านทางทศิ

ตะวนัออก ทีบ่า้นหว้ยไค ้และเสวยผลสมอแหง้ ซึง่พระยามลราชน ามาถวาย แตผ่ลสมอนัน้แหง้มาก 

พระพทุธเจา้จงึทรงน าผลสมอนัน้ไปแชน่ ้ากอ่นเสวย และทรงพยากรณ์วา่ ตอ่ไปทีน่ีจ่ะมผีูน้ าพระบรม

สารรีกิธาตมุาประดษิฐาน จงึเรยีกพระสถปูทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตแุหง่นีว้า่ พระธาตแุชแ่หง้ 

17.00 น. พาทกุทา่นแวะซือ้ของฝากคนทางบา้น ตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิน่าน 

19.20 น. เหนิฟ้าสู ่จ.กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD 8827    

20.40 น. ถงึกรงุเทพฯดว้ยความสขุและความประทับใจ 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

                           *** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์  เพิม่ทา่นละ 2,000  บาท*** 

อตัราคา่บรกิารวม   - คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป กลับ กรงุเทพฯ-น่าน-กรงุเทพฯ  

  ** สายการบนิทีใ่ช ้NOK AIR / LION AIR หรอื AIR ASIA ** 

- คา่รถตูป้รับอากาศ    

- คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามโปรแกรม  

- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   

- มัคคเุทศก ์      

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการจอง - มดัจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้ 

ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะคนืเงนิ

ทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ ประโยชน์

 และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่7-9 /28-30 ต.ค. 61  8,599 
1,800 

วนัที ่4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 พ.ย. 61 9,599 

วนัที ่16-18 / 23-25 ธ.ค. 61 9,999 

2,000 วนัที ่ 14-16/16-18 / 23-25 ต.ค.61  
          2-4 /  9-11 ธ.ค. 61 

10,999 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8

