
 

 
 

  
วนัแรก กรุงเทพฯ - น่าน 

18.00น.  คณะพร้อมกนัท่ี สวนลุมพินี โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกท่านในเร่ืองกระเป๋าสมัภาระ 
19.00น. สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางโดย รถตูป้รับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.น่าน ระหว่างทางทีมงานบริการอาหาร(1)และเคร่ืองด่ืม

ตลอดการเดินทาง ฟังเร่ืองราวม่ีน่าสนใจจากมคัคุเทศก์ ...........เชิญท่านพกัผอ่นบนรถ ราตรีสวสัด์ิ  

วนัท่ีสอง  ศรีน่าน-พระธาตุแช่แห้ง-พระธาตุชา้งค ้า-วดัม่ิงเมือง-วดัพระธาตุเขานอ้ย 

06.00น.  ฟ้าสางท่ี เมืองน่าน แวะให้ท่านท าภาระกิจส่วนตวั  
07.00น. บริการอาหารเช้า (2) จากนั้นน าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกสวย ณ 

จุดชมวิว ดอยเสมอดาว และ ผาหัวสิงห์ จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตยข้ึ์นยามเชา้ 
ท่ีน่ีท่านสามารถมองเห็นวิวไดร้อบทิศทาง ท่ามกลางทิวทศัน์แม่น ้าน่านท่ีทอดยาว ชม
หมอกลอยเหนือผิวน ้าในหุบเขา และ ยอดผาชู้ ท่ีตั้งตระหง่านอยูด่่านหนา้ ช่างเป็นภาพ



 

 
 

ท่ีงดงาม อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ ตามอธัยาศยั   
12.00น. บริการอาหารกลางวนั(3) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางไปนมสัการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจ าปีเกิดของท่านท่ีเกิดปีเถาะ 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุขอ้มือขา้งซ้ายของพระพุทธเจา้ น าท่านสกัการะขอพร 
เพ่ือความเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่านชมจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงามภายในวดัภูมินทร์ 
Unseen In Thailand วดัเก่าแก่ของ จ.น่าน จากนั้นเดินทางต่อชม เจดีย์ช้างค ้า ซ่ึงมี ศิลปะ
เดียวกบัเจดียว์ดัชา้งลอ้มสุโขทยั ณ วดัพระธาตุช้างค ้า จากนั้นเดินทางสู่ วดัมิ่งเมือง ชม
ลวดลายศิลปะปูนป้ันท่ีประดบัตกแต่งตวัวิหารท่ีมีความสวยงามสถาปัตยกรรมเป็นแบบ
ลา้นนา จากนั้นน าท่าน นมสัการพระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ณ วดัพระธาตุเขาน้อย ท่ีน่ีท่านสามารถชมทิวทศัน์
อาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมวิวมุมสูงเพียงจุดเดียวของเมืองน่าน ท่ีสามารถเห็นเมืองทั้งเมือง อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวสวยตาม
อธัยาศยั  

18.00 น.  บริการอาหารเย็น(4)  ร้านอาหารท้องถิ่น  
19.00 น. หลงัอาหารชม กาดหมั้วคั้วศิลป์ กาด หรือ ถนนคนเดิน จ.น่านแหลง่รวบรวมศิลปะพ้ืนเมืองน่าน เชิญท่านเดินเล่นผอ่นคลายไป

กบังานศิลป์เคลา้คลอเสียงดนตรี จากลูกหลานคนเมืองน่าน เลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรม อิสระให้ท่านเลือกซ้ืองานฝีมือ
ต่างๆ ฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั คืนน้ี พกัผอ่นหลบัฝันดีราตรีสวสัด์ิ  

21.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

วนัท่ีสาม วดัหนองบวั-ชุมชนไทล้ือ-บ่อเกลือสินธ์ุเทา-ดอยภูคา-จุดชมวิวลานดูดาว 

07.00น. อรุณสวสัด์ิ ยามเชา้ บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลงัอาหารให้ท่านเก็บสมัภาระ เพ่ือเดินทางต่อ  
08.00น.  ถึง อ.ท่าวงัผา น าท่านไปชม วดัหนองบัว วดัเก่าแก่ของหมู่บา้น ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงั

ในโบสถเ์ล่าเร่ืองในปัญญาสชาดก นอกจากน้ีมีบา้น จ าลองไทล้ือ (เฮือนไทล้ือมะเก่า) มี
อุปกรณ์การประกอบอาชีพของชาวไทล้ือจดัแสดงไวใ้ห้ชม จากนั้นน าท่านชม ชุมชนไทลือ้
บ้านหนองบัว ชาวบา้นท่ีมีฝีมือในการทอผา้พ้ืนเมืองท่ีงดงามเรียกว่า “ผา้ลายน ้าไหล ” อิสระ
ให้ท่านเลือกซ้ือผา้ทอพ้ืนเมืองเป็นของฝาก จากนั้นน าทุกท่านชมความอศัจรรยข์อง ต้นดกิ
เดียม (Unseen Thailand) ท่ีวดัปรางค์ ต้นดิกเดียม ตน้ไมม้หัศจรรยผิ์ดธรรมชาติ พนัธ์ุพฤกษา
น่าฉงนไหวสัน่ทุกคร้ัง ท่ีถูกคนสมัผสั  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (6) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
บ่าย  หลงัอาหาร เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตดิอยภูคา ซ่ึงเป็นเขตเทือกเขาสูงของดอยภูคา มีป่าไม้

อนัอุดมสมบูรณ์และมีพรรณไมโ้บราณ พญาเสือโคร่ง ให้ท่านไดช้มวิว ณ จุดชมววิ
ลานดูดาว ท่ีจะเห็นเทือกเขาสลบัซบัซอ้นกนัเป็นภาพท่ีสวยงาม อิสระเก็บภาพความ
ประทบัใจ  จากนั้นน าท่านชม บ่อเกลือสินธ์ุเทาโบราณท่ีน่ียงัเปิดเป็นแหล่งทอ่งเท่ียว



 

 
 

เชิงอนุรักษใ์ห้นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้เยี่ยมชม แปลงปลูกชา ในโครงการ แปลงปลกูผกั ปลอดสารพิษ ฯลฯ เชิญท่านถ่ายภาพคู่
กบัจุดชมวิว พร้อมอุดหนุนเลือกซ้ืองานฝีมือต่างๆภายในศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ อาทิ งานจกัรสาน ผลิตภณัฑช์าอู่หลง และผลิตภณัฑ์
ภูฟ้าต่างๆ จนถึงเวลาท่ีเหมาะสม หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง แพร่ 

18.00 น.  บริการอาหารเย็น (7)  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
 หลงัอาหารส่งท่านเขา้ท่ีพกั คืนน้ีพกัผอ่น หลบัฝันดี ไปกบัอากาศบริสุทธ์ิ ราตรีสวสัด์ิ  
 พกัค้างแรม ณ โรงแรม นครแพร่ ทาวน์เวอร์ ห้องปรับอากาศห้องละ 2-3ท่านหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี แพะเมืองผี-บา้นเสาร้อยตน้-วดัพระบาท-วดัพระธาตุช่อแฮ-กรุงเทพฯ 

06.00 น.  อรุณสวสัด์ิ บริการท่านดว้ยกาแฟอุ่นๆ พร้อมอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารใหท้่านเก็บสมัภาระ  
07.00 น.  น าท่านชม วนอุทยานแพะเมืองผี  แพะเมืองผอียูบ่นเน้ือที่

ประมาณ 500 ไร่ เกิดจากสภาพภูมิประเทศซ่ึงเป็นดิน 
และหินทรายเกิด การพงัทลายโดยการกดัเซาะตาม
ธรรมชาติ โดยกระแสน ้ าเป็นเวลานาน ท าใหพ้ื้นที่
บางส่วนเป็นที่สูงต  ่าสลบักนัไป หนา้ผาและเสาดินมี
รูปทรงแตกต่างกนัถูกกดัเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ แปลกตา  อิสระเก็บภาพความประทบัใจน าท่านไป
ชมบ้านเสาร้อยต้น หรือ บ้านประทับใจ สร้างส าเร็จเม่ือปี พ.ศ. 2519 เป็นบา้นไมส้กัทั้งหลงั โดยใชไ้มส้กัท่อนขนาดใหญ่ 
ตั้งเป็นเสาบา้นรวม 130 ตน้ แต่ละเสามีอายปุระมาณ 300 ปี แกะสลกัอยา่งประณีตวจิิตรบรรจง ตวับา้นเป็นแบบทรงไทย
ประยกุต ์มีเน้ือที่ถึง 1 ไร่เศษ จากนั้นชม  จากนั้นเดินทางต่อชม วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิ  
เก่าแก่ คู่บา้น คู่เมืองจงัหวดัแพร่และเป็นวดัพระธาตุประจ าปีเกิดของผูท้ี่เกิดปีขาล น าท่านกราบเพือ่ความเป็นสิริมงคล 

12.00น. บริการอาหารกลางวัน (9) ณร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ  น าท่านแวะซ้ือของฝาก ณ นครสวรรค ์
19.00น. บริการอาหารเย็น(10)  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  หลงัอาหารเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร อิสระพกัผอ่นบนรถ 
22.30น. ถึงกรุงเทพมหานคร พร้อมความประทบัใจ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก หมายเหตุ 

1-4 ธันวาคม 2560 5,999 4,999  

8-11 ธันวาคม 2560 5,999 4,999  

29 ธันวาคม 2560 -1 มกราคม 2561 5999 4,999  

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

รถตูป้รับอากาศตลอดการเดินทาง      การคนืบัตรเดินทาง 

 แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คนืหมด 

 ก่อนเดินทาง 14 วนั (ท าการ) หัก 2,000 บาท 

 แจ้งภายใน 14 วนั (ท าการ) ไม่คนืเงิน 
 



 

 
 

ค่าที่พกั ตามที่ระบุในโปรแกรม 2 คืน  
ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ      
มคัคุเทศก ์  
วงเงินประกนัชีวติ 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 
อาหารตามรายการที่ระบุ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวม 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 50 บาทต่อคนต่อวัน 4 วัน 200 บาท/1 คน 
 
เงือ่นไขการช าระเงนิ   มัดจ าท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 14 วนั 

 


