 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 25 พ.ค. 2019 11:22

ทัวร์นา่ น ชมเมืองเกา่ สัมผัสวิถีชมุ ชน 2 วัน 1 คืน โดยเครือ่ งบิน
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ-นา่ น ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์
จะแนะนำร้านอรอ่ ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
นมั สการใหว้พระ
วัดพระธาตุช้างค้ำ
วัดพระธาตุแช่แห้ง
ตื่นตากั บศิลปกรรม

หออัตลักษณ์นครนา่ น
ที่หอศิลป์รมิ นา่ น
ที่วัดหนองบัว
พระอโุ บสถจตรุ มขุ วัดภูมินทร์
ชมการทอผ้าที่วราภรณ์ผ้าทอ
สบายๆ
ถนนคนเดินขว่ งเมือ


ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน

3,490.3,050.2,850.-

เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพ่ิม


รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สนามบินนา่ น - วัดภูมินทร์

1,400.-

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สนามบินนา่ น - วัดภูมินทร์
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
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
ไกด์ท้องถ่นิ รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถพร้อมเดินทางสู่สถาน
ที่ทอ่ งเที่ยว
ตำนานเม ืองนา่ น
เมืองนา่ น มีที่มาของชื่อปรากฏในตำนานพระอัมภาควา่
นันทสวุ รรณนครหรอื กาวราชนคร นัยวา่ เป็นแค้วนของกาว อันหมายถึง
ชนชาติที่อาศัยอยใู่ นแค้วนนา่ นแตด่ ึกดำบรรพ์ และในตำนานเกา่ ๆ เรยี กอีกคำหนึง่ วา่
กาวนา่ น ตอ่ มามีการเรยี กชื่อเมืองนา่ นวา่ นันทบรุ หี รอื นันทบรุ ศี รนี ครนา่ น
เข้าใจว่าเป็นยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาและภาษาบาลีเฟื่องฟูในล้านนา
แต่เนือ่ งมีหลายพยางค์เรยี กยากจึงกลับมาเรยี กตามเดิมว่า เมืองนา่ น
ตลอดจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สนามบินนา่ น - วัดภูมินทร์
ข้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยว
ยว
วั ดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้ งอยู่บนหลังพญานาค
วั ดม่ิง เม ือง
ชมความสวยงามของลวดลายศิลปะปูนปั้นตกแตง่ วิหารและพระอุโบสถ
วั ดพระธาตุช้างค้ ำ วัดหลวงกลางเวียง สร้างเมื่อปี พ.ศ.1949
พิพิธภั ณฑ์สถานแห่ง ชาตินา่ น หรอื หอคำ
หออั ตลั กษณ์นครนา่ น แหลง่ เรยี นร้ ทู างประวัติศาสตร์ในรปู แบบพิพิธภัณฑ์
วั ดบุญยืน อำเภอเวียงสา
สักการะพระประธานปางประทับยืนหนึง่ เดียวในล้านนาสงู 8 ศอก
เยี่ยมชมที่ว่าการอำเภอเวียงสา ชมอนสุ รณ์รอยพระบาทแรกแหง่ แผน่ ดินนา่ น
สถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็นพระบรม
ราชินนี ารถ เสด็จเยือนจังหวัดนา่ น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2501
ชมการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์ของเมืองนา่ นที่ ร้านวราภรณ์ผ้าทอ
แวะชมพระอาทิตย์ตกดิน บรเิ วณมุมสูงของเมืองนา่ นที่ วั ดพระธาตุเขาน้อย
เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก ณ. ศูนย์โอท๊อปนา่ น
ชมสินค้่พ้ นื เมืองพร้อมชิมอาหารถิ่นเมืองนา่ น ณ. ถนนคนเดินข่วงเม ืองนา่ น
อาหาร
ที่พัก

วันที่ 2

มื้อกลางวั น อสิ ระตามอัธยาศัย
มื้อเย็น
อิสระทานอาหารเย็นที่ถนนคนเดิน
บ้านนา่ น หรอื นา่ นบตู ิกโฮเทล หรอื โรงแรมนา่ นตรึงใจ

หอศิลป์รมิ นา่ น - วัดหนองบัว - วัดพระธาตุแชแ่ ห้ง - กรงุ เทพฯ

วันที่ 2

หอศิลป์รมิ นา่ น - วัดหนองบัว - วัดพระธาตุแชแ่ ห้ง - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ในเมืองและอำเภอปัว
จนได้เวลาที่จะเดินทางสสู่ นามบินนา่ น เพื่อทำการเช็คอิน
00.00 เหนิ ฟ้ ากลับสสู่ นามบินดอนเมือง
00.00 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยว
ยว
วั ดศรีพันต้น เป็นวัดที่มีจิตรกรรมปูนปั้นพญานาคเจ็ดเศียร
เฝ้ าบันไดหน้าวิหารที่สวยงาม
ชมหอศิลป์ริม นา่ น หอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญบ่ นพื้นที่กวา่ 13 ไร่
อำเภอท่าวังผา แวะหมู่บ้านหนองบั ว แหล่งทอผ้าพื้นเมืองนา่ น ผ้าลายน้ำไหล
ที่ใหญ่ท่สี ุดในจังหวัดนา่ น
วั ดหนองบั ว ชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่สวยงาม
เดินทางกลับเมืองนา่ น ไปทำตุง ก้าคิง
ตุงมีขนาดเทา่ ตัวคน ถวายพระเพื่อเป็นศิรมิ งคล ณ.วัดพระเกิด
เยี่ยมชม โองเจ้าฟองคำ ค้ มุ เรอื นไม้โบราณที่จัดแสดงวิถีชีวิต
เครือ่ งใช้โบราณและการทอผ้าพื้นเมืองนา่ น
นมั สการพระบรมธาตุแช่แห้ ง ปูชนยี สถานที่สำคัญของเมืองนา่ น มีอายกุ วา่ 600
ปี
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น อิสระตามอัธยาศัย

อาหาร

ราคานี้รวม 

คา่ ที่พักระดับ 4* 1 คืน (พัก 2 คน/ห้อง)
คา่ Coffee Break
คา่ รถต้ ู วีไอพี ตลอดการเดินทาง

ค่าไกด์ให้บรกิ ารตลอดการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000.น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - สนามบินนา่ น
คา่ อาหารกลางวัน - เย็น (ไกด์แนะนำร้านให้ ลกู ค้าจา่ ยเอง)
หมายเหต:ุ
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

