 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 26 ธ.ค. 2018 15:53

แพค็ เกจทัวร์นา่ น ชมเมืองเกา่ เสพงานศิลป์ สัมผัสวิถีชมุ ชน 2 วัน
1 คืน โดยเครือ่ งบิน ตั้ งแต่ 4 ทา่ น Premium Tour



ไฮไลท์ทริป
ชมพระอโุ บสถจตรุ มขุ วัดภมู ินทร์
สักการะพระพุทธรปู ทองคำ วัดพระธาตุช้างค้ำ
เรยี นร้ ปู ระวัติศาสตร์ที่ หออัตลักษณ์นครนา่ น
ชมการทอผ้าที่ วราภรณ์ผ้าทอ
ชมศิลปกรรมรว่ มสมัย ที่หอศิลป์รมิ นา่ น
ชมจิตกรรมฝาผนังแบบโบราณที่วักหนองบัว
วัดพระธาตุแช่แห้ง สักการะพระธาตุประจำปีเถาะ



ราคา

ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน

3,490.3,050.2,850.-

เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม


1,400.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สนามบินนา่ น - วัดภูมินทร์
การเดินทาง ช่วงเช้า
00.00 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 สายการบินภายในประเทศ ชั้ น 3
เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรอื นกแอร์
00.00 สายการบินแอร์เอเซีย หรอื นกแอร์ บินสสู่ นามบินนา่ น
00.00 เดินทางถึงสนามบินนา่ น
ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ชมวั ดภูมินทร์ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้ งอยบู่ นหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2
ตัว แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัว ตรงใจกลางพระอุโบสถจัตุรมุข
ประดิษฐานพระพทุ ธรปู ขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ
เป็นพระพทุ ธรปู ปางมารวิชัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรือ่ งราวชาดก
วิถีชีวิตตำสนานพื้นบ้าน
ชมวั ดมิ่ง เม ือง ชมความสวยงามวิจิตรบรรจงของลวดลายศิลปะปูนปั้นประดับตกแต่งตั
ววิหารและพระอุโบสถล้านนาสีขาว
ซึ่งเป็นแนวคิดต้นแบบของวัดรอ่ งขุ่นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 1

วั ดพระธาตุช้างค้ ำ คือวัดหลวงกลางเวียง พญาภูเข่ง เจ้าผ้ คู รองนครนา่ น เป็นผ้ สู ร้าง
กรงุ เทพฯ - สนามบ
นา่ น - วัดภหรูมอื ินยทร
์ ีตไปเกือบ 400 ปี ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ
เมื่อปินี พ.ศ.1949
้ อนอด
ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย และประดิษฐานพระบรมสารรี กิ ธาตุ
พิพิธภั ณฑ์สถานแห่ง ชาตินา่ น คือหอคำ
อันเป็นที่ประทับของพระเจ้าสุรยิ พงษ์ผลิตเดชฯ เจ้าผ้ คู รองเมืองนา่ น ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.2446 เรยี กวา่ หอคำ ภายในจัดแสดง
ช่วงบ่าย
หออั ตลั กษณ์นครน่าน
ถือเป็นแหล่งเรยี นร้ ทู างประวัติศาสตร์ในรปู แบบพิพิธภัณฑ์เชื่อมโยงกับยุคสมัย
จะเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นอนสุ รณ์ของคนล้านนาอย่างแท้จรงิ
และถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติในการบันทึกเรือ่ งราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ั ว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศานวุ งศ์
ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่จังหวัดนา่ น ด้วยความสำนึกในพระมหากรณุ าธคิ ุณ
และการพัฒนาแหลง่ เรยี นรทู่ างประวัติศาสตร์ที่มีข้อมูลอยา่ งเป็นระบบ
นำเสนอพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในรปู แบบที่ทันสมัย และเชื่อมโยงกับยคุ สมัยตา่ งๆ
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ จนกระทั่งมาเป็นเมืองนา่ นในปัจจบุ ั น
วั ดบุญยืน อำเภอเวียงสา สักการะพระประธานปางประทับยืนหนึง่ เดียวในล้านนาสูง 8
ศอก (4 เมตร) และเย่ียมชมท่ีว่าการอำเภอเวียงสา ซึ่งมีการจัดแสดง
อนสุ รณ์รอยพระบาทแรกแหง่ แผ่นดินนา่ น
สถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็นพระบรมราชินี
นารถ เสด็จเยือนจังหวัดนา่ น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2501
แวะชมการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์ของเมืองนา่ นที่ ร้านวราภรณ์ผ้าทอ
มีการทอผ้าลวดลายเอกลักษณ์ของเมืองนา่ น อาทิเชน่ ซิ่นมา่ น ซิ่นป้ อง ผ้าลายน้ำไหล
ผ้าคำเคิบ
เดินทางกลับเมืองนา่ นแวะชมพระอาทิตย์ตกดิน บรเิ วณมุมสูงของเมืองนา่ นที่
วั ดพระธาตุเขาน้อย
เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก ณ.
ศูนย์โอท๊อปนา่ นและชมสินค้่พื้นเมืองพร้อมชิมอาหารถิ่นเมืองนา่ น ณ.
ถนนคนเดินขว่ งเมืองนา่ น

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สนามบินนา่ น - วัดภูมินทร์
อาหาร

ท่ีพัก

มื้อกลางวั น
อิสระตามอัธยาศัย
มื้อเย็น
อิสระทานอาหารเย็นที่ถนนคนเดินตามอัธยาศัย
บ้านนา่ น หรอื นา่ นบูติกโฮเทล หรอื โรงแรมนา่ นตรึงใจ

วันที่ 2

หอศิลป์รมิ นา่ น - วัดหนองบัว - วัดพระธาตแุ ชแ่ ห้ง - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ในเมืองและอำเภอปัว
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวจนได้เวลาเดินทางสู่สนามบินนา่ น
00.00 เหนิ ฟ้ ากลับสู่สนามบินดอนเมือง
00.00 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 2

หอศิลป์รมิ นา่ น - วัดหนองบัว - วัดพระธาตุแชแ่ ห้ง - กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
วั ดศรีพันต้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2505 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม
ตั้ งเดน่ เป็นสงา่ มีสีทองระยิบระยับ
เป็นอีกวัดหนึง่ ที่มีจิตรกรรมปนู ปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้ าบันได
หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอรา่ มสวยงามตระการตา
มีความสวยงามมาก ภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า
และประวัติ การกำเนดิ เมืองนา่ น โดยช่างชาวนา่ น เป็นภาพ
เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างย่งิ
ชมหอศิลป์ริม นา่ น
เป็นหอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญบ่ นพื้นที่กวา่ 13 ไร่
หา่ งจากเมืองนา่ นประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นแหลง่ รวมศิลปะและ
วัฒนธรรมของจังหวัดนา่ น หอศิลป์สร้างขึ้นในสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ
เพื่อให้คนที่มาเสพศิลปะนั้ นได้ความร้ สู ึกสบาย
เดินทางต่อยังอำเภอท่าวังผา แวะหมู่บ้านหนองบั ว แหล่งทอผ้าพื้นเมืองนา่ น
ผ้าลายน้ำไหล ที่ใหญ่ท่สี ุดในจังหวัดนา่ นและเยี่ยมชมวั ดหนองบั ว
ซึ่งมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่สวยงาม
ช่วงบ่าย
เดินทางกลับยังเทศบาลเมืองนา่ น ไปทำตุง ก้าคิง (ตุง มีขนาดเท่าตั วคน)
ถวายพระเพื่อเป็นศิรมิ งคล ณ.วัดพระเกิด (หากลูกค้่ต้องการทำต้องสั่งลว่ งหน้าครับ)
พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชมุ ชนบ้านพระเกิด
เยี่ยมชม โองเจ้าฟองคำ ค้ มุ เรอื นไม้โบราณของเจ้าศรตี มุ มา หลานของเจ้ามหาวงศ์
เจ้าผ้ คู รองนครเมืองนา่ น องค์ที่ 12 ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงวิถีชีวิต
เครือ่ งใช้โบราณและการทอผ้าพื้นเมืองนา่ น
หรอื จะรว่ มกิจกรรมทำกระทงดอกไม้สดเพื่อไปสักการะที่วัดพระธาตุแช่แห้ง
นมั สการพระบรมธาตุแช่แห้ ง ปูชนยี สถานที่สำคัญของเมืองนา่ น มีอายุกวา่ 600 ปี
ชาวล้านนามีความเชื่อกันวา่ การได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์
พระธาตแุ ซแ่ ห้ง หรอื ชาวล้านนาจะเรยี กกันวา่ การชูธาตุ
นั้ นจะทำได้รับอานสิ งค์อยา่ งแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยดู่ ี มีสขุ ปราศจากโรคภัยตา่ งๆ
มาเบียดเบียน

มื้อเช้า
ั ดหนองบัว - วัดพระธาตุแชแ่ ห้ง - กรงุ เทพฯ
หอศิลป์รมิ นา่ นห-้ อวงอาหารโรงแรม

อาหาร
วันที่ 2

มื้อกลางวั น
อิสระตามอัธยาศัย
ราคานี้รวม 

คา่ ที่พักระดับ 4* 1 คืน (พัก 2 คน/ห้อง)
ค่า Coffee Break
คา่ รถต้ ู วีไอพี ตลอดการเดินทาง
ค่าไกด์ให้บรกิ ารตลอดการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000.น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - สนามบินนา่ น
ค่าอาหารกลางวัน - เย็น (ไกด์แนะนำร้านให้ ลูกค้าจ่ายเอง)
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/nan/1023

