
                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง วนัที ่26-29 พฤศจกิายน 2561     

วนัแรก กรงุเทพฯ – นา่น – วดัหนองบวั – วดัศรมีงคล – วดัภเูก็ต – ปวั  

05.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ ประต ู9-10 เคานเ์ตอร ์สายการบนิแอรเ์อเชยี โดยมี

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและสมัภาระ 

07.30 น. เหนิฟ้าสู ่จ.นา่น โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3554  

08.50 น. ถงึน่าน เปลีย่นขึน้รถตูป้รับอากาศ นําทา่นออกเดนิทาง  

 

10.00 น. นํา วดัหนองบัว วดัหนองบวั ซึง่เป็นหัวใจแหง่ไทลือ้ ชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในอโุบสถ และ

เลอืกซือ้ผา้ซิน่ทอมอืพืน้เมอืงของชาวน่าน ณ ศนูยบ์รกิารวฒันธรรมสายใยชมุชน 



12.00น. นําทา่น รบัประทานอาหารกลางวนั (1) ณ.หอ้งอาหาร  

14.00น. นําทา่นออกเดนิทางไหว้พระทําบญุและชมววิ ณ. วดัศรมีงคล  เป็นวดัเกา่แกท่ีไ่ดรั้บพระราชทาน

วสิงุคามสมีาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395 พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุของวดันีค้อื หลวงปู่ กง๋  ดา้นหลังวดัมลีาน  

ชมววิ ซึง่มทัีศนยีภาพทีง่ดงาม มองเห็นทุง่นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูาเรยีงราย

สลับซบัซอ้น โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวดัไดจั้ดทําเป็นซุม้และจดุชมววิใหถ้า่ยภาพหลายจดุ 

16.00น. นําชมความสวยงามของ วดัภเูก็ต  เห็นชือ่แลว้อาจจะแปลกใจกันเล็กนอ้ยวา่ชือ่วดั น่าจะอยูใ่นจังหวดั

ภเูก็ต มากกวา่ทีจ่ะอยูใ่น จังหวดัน่าน  ถอืวา่เป็นวดัทีม่ภีมูทัิศนแ์ละววิทีส่วยงาม โดยจดุเดน่ของวดั คอื 

มรีะเบยีงชมววิดา้นหลังวัด ตดิ กับทุง่นาทีก่วา้ง ไกลพรอ้มดว้ยฉากหลัง เป็นภเูขาวนอทุยานดอยภคูา  

17.00น. นําทา่นChek In ณ.โรงแรมฮกัปวั โฮเทล รับกญุแจจัดเก็บ สมัภาระเขา้หอ้งพัก  

18.00น. รบัประทานอาหารเย็น(2) ณ.รา้นอาหารหลังอาหารนําทา่นกลับเขา้พักโรงแรมพักผอ่นตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วนัทีส่อง ดอยภคูา –  บอ่เกลอื  - ไรภ่ฟู้า – หมูบ่า้นผตีองเหลอืง  – นา่น 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม หลังอาหารออกเดนิทาง  

08.00 น. เปลีย่นรถทง้ถิน่ออกเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา มสีภาพพืน้ทีเ่ป็นเทอืกเขาสงูสลับซบัซอ้น 

ซึง่มทีวิทัศนท์ีส่วยงามตามธรรมชาต ิอากาศบรสิทุธิ ์โดยเฉพาะ ยอดดอยภคูา มเีมฆปกคลมุตลอดฤดู

ฝนและฤดหูนาว จงึมทีวิทัศนท์ีส่วยงามมาก รวมทัง้เป็น แหลง่กําเนดิของแมน้ํ่าหลายสาย เชน่ แมน้ํ่า

น่าน ลําน้ําปัว ลําน้ําวา้ จดุเดน่ของอยุานแหง่ชาตดิอยภคูา คอื การ

ไดม้าชม ตน้ชมพภูคูา (Bretschneidera sinensi ) พนัธุไ์มท้ ีไ่ด ้

ชือ่ วา่หายากทีส่ดุในโลกชนดิหนึง่ เคยพบในมณฑลยนูนานของจนี 

กอ่นจะสญูพันธุไ์ป และมกีารคน้พบอกีครัง้ใน ประเทศไทยทีด่อยภคูา 

จังหวดัน่าน พันธุไ์มช้นดินีจ้งึ หลงเหลอือยูใ่นโลกเพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้

ทีป่ระเทศไทย หลังจากนัน้ชมการ ผลติเกลอืสนิธุเ์ธาว ์โดยกรรมวธิ ี

การตม้ในกระทะใบบัวซึง่หาดไูดย้ากในปัจจบุัน หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทาง  

12.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง (4) ณ รา้นอาหาร 

13.00น น าทา่นชม โครงการศนูยภ์ฟู้าพฒันาใน  

สมเด็จพระเทพฯ (ไรภู่ฟ้า) ซึง่เป็นโครงการ สง่เสรมิอาชพี 

ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพฯ จากภมูปัิญญาทอ้งถิน่ของ 

เกษตรกรชาวบา้นในพืน้ที ่

 จากนัน้ออกเดนิทางสู ่จังหวดัน่าน  

18.00 น.   นําทกุทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม เทวราช   

หรอืเทยีบเทา่ จดัเก็บสมัภาระเขา้หอ้งพกั  

อสิระอาหารเย็น อสิระตามอธัยาศยั  

 

 

 



วนัทีส่าม ดอยเสมอดาว  – เสาดนินานอ้ย – วดัภมูมนิทร ์– งาชา้งด า – พระธาตเุขานอ้ย      

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. เดนิทางชม อทุยานแหง่ชาตศิรนีา่น ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ 

ดอยเสมอดาวเป็นพืน้ทีท่ีม่ลีานกวา้งยนสนัเขาเหมาะ 

สําหรับการพักผอ่นชมววิทวิทัศนอ์ันสวยงาม  

ชมผาหวัสงิหเ์ป็นหนา้ผามรีปูรา่งหมอืนสงิโตนอนหมอบ 

หันหนา้ไปทางทศิตะวนัออกสามารถมองเห็นทวิทัศน ์ 

ได ้360 องศา  

10.00น. นําชมปฏมิากรรมทางธรรมชาต ิเสาดนิบา้นนานอ้ย 

12.00น. รบัประทานอาหารกลางวนั(6) ณ.รา้นอาหาร  

14.00 น. นํา ชมวดัภมูนิทร ์ตามพงศาวดารของเมอืงน่าน พระเจา้เจตบตุรพรหมมนิทร ์

  เจา้ผูค้รองนครน่านไดส้รา้งวดัภมูนิทรข์ ึน้หลังจากทีค่รองนครน่านได ้6 ปี  

เมือ่ พ.ศ.2139 จดุเดน่ของวดันีค้อืเป็นวดัทีส่รา้งทรงจตรุมขุหนึง่เดยีวใน

ประเทศไทยทีด่คูลา้ยตัง้อยูบ่นหลังพญานาค 2 ตัว ภาพจติรกรรมหรอื “ฮบู

แตม้” โดยเฉพาะ ภาพปู่ มา่น ยา่มา่น กระซบิรกับรรลอืโลก ภาพนีไ้ดรั้บ

การยกยอ่งวา่เป็นภาพทีง่ามเป็นเยีย่มของวดัภมูนิทร ์หลังจากนัน้ ชม 

พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ินา่น ชม งาชา้งด า สญัลักษณ์เมอืงน่าน  

และเป็นงาชา้งดําหนึง่เดยีวในไทย 

16.00น. นําชม วดัพระธาตเขานอ้ย จดุชมววิเมอืงน่านทีส่วยงาม 

17.00น. นําทกุทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม เทวราช  หรอืเทยีบเทา่   

18.00น. รบัประทานอาหารเย็น (7) ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร อสิระตามอธัยาศยั  

วนัทีส่ ี ่ พระธาตแุชแ่หง้  –  รา้นของฝาก – กรงุเทพฯ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้(8) ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม หลังอาหารออกเดนิทาง  

09.00 น. นําทา่นออกเดนิทางสู ่วดัพระธาตแุชแ่หง้ ไมเ่พยีงเป็นพระธาตคุูบ่า้นคู ่เมอืงน่านเทา่นัน้ หากยังเป็น

พระธาตปุระจําชวีติของคนเกดิปีเถาะ จากพงศาวดารเมอืงน่านกลา่ววา่ พระยาการเมอืง เจา้นครน่าน

ไดอ้ัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตจุาก กรงุสโุขทัย มาประดษิฐานไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ จงึเรยีกพระสถปู

ทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตแุหง่นีว้า่ พระธาตแุชแ่หง้ หลังจากนัน้นําทา่นหาซือ้ของฝาก กอ่น

เดนิทางสูส่นามบนิ (อสิระมือ้กลางวนั) 

13.55 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3553    

15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง ขึน้รถปรับอากาศออกเดนิทางกลับ บรุรัีมยด์ว้ยความสขุและความ

ประทับใจ 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

 
วนัที ่ 26 - 29  พ.ย. 61 
 

 
9,000 2,000 
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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


อตัราคา่บรกิารวม   - คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป กลับ กรงุเทพฯ-น่าน-กรงุเทพฯ  
    ** สายการบนิทีใ่ช ้AIR ASIA ** 

- คา่รถตูป้รับอากาศ    

- คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามโปรแกรม  

- คา่ทพัีก 3 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   

- มัคคเุทศก ์      

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับประโยชน์

 และความปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ 

 

 

*** ค่าทปิไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 
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