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ทัวร์นา่น ดอยเสมอดาว บอ่เกลือ 3 วัน 2 คืน โดยเครือ่งบิน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ กรงุเทพฯ - นา่น ...อิสระอาหารกลางวัน และเย็น ลูกค้าจ่ายเอง
ผู้ ประสานงานจะแนะนำร้านอรอ่ยๆ ให้

นมัสการไหว้พระ

วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ตื่นตากับธรรมชาติ-ศิลปกรรม



ธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว1715
วัดหนองบัว
พระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์
การทำเกลือบนภูเขา

สบายๆ

ถนนคนเดินข่วงเมือง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

 4 - 5   คน 7,750

 6 - 7   คน 6,200

 8 - 9   คน 5,450

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,300

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินนา่น – พระธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ -  อำเภอนาน้อย 

กำหนดการ
05:30   พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 สายการบิน... 
07:40   เหนิฟ้าสู่สนามบินนา่น เท่ียวบินท่ี...
08:55   ถึงสนามบินนา่น คนขับรถรอต้อนรับ นำสัมภาระข้ึนรถตู้
จากน้ันเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวในตัวเมือง   
ช่วงบ่ายจะเดินทางสู่อำเภอนาน้อย และพักค้างคืนท่ีนาน้อย



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวนา่น อายุราว 600

ปี บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ
ท่ีได้มาจากกรงุสุโขทัย เชื่อกันว่าหากมากราบไหว้ จะทำได้รับ
อานสิงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัย
โฮงเจ้าฟองคำ สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2468
และยังคงรปูแบบด้ังเดิมเหมือนเม่ือร้อยกว่าปีก่อน
ชาวเมืองนา่นเรยีกบ้านหลังใหญ่ว่า"โฮง" ลักษณะเป็นเรอืนไม้ 3 หลังติดต่อกัน
วัดภูมินทร์    วัดท่ีสร้างทรงจัตุรมุข ท่ีดูคล้ายต้ังอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 
วัดพระธาตุช้างค้ำ   วัดหลวงกลางเวียง ประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ ศิลปสมัยสุโขทัย 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน 
ต้ังอยู่ในบรเิวณคุ้ มของอดีตเจ้าผู้ ครองนครนา่น มีพื้ นท่ีประมาณ 14
ไร ่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองช้ัน
แบบตรมุีขผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย 

อาหาร
กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก เฮอืนภูรภัิทรชัย  หรอื นาน้อย รสีอร์ท  

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินนา่น – พระธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ -  อำเภอนาน้อย 

วันท่ี 2
ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วราภรณ์ผ้าทอ - เส้นทางสายลอยฟ้า - การทำเกลือสนิเธาว์ -
บ่อเกลือ



กำหนดการ
05:30  เช้าตรู ่เดินทางชมทะเลหมอกท่ีสวยงามท่ีสุด 2 จุด ของดอยเสมอดาว
07:00     กลับท่ีพักเพื่อทานอาหารเช้า จากน้ันเดินทางไปชม เสาดินนาน้อย
วัดบุญยืน วราภรณ์ผ้าทอ
13: 30      ช่วงบ่ายเดินทางสู่อำเภอบ่อเกลือ ชมการทำเกลือสินเธาว์
ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ดอยเสมอดาว  จุดชมทะเลหมอก และเหน็วิวหัวสิงห์ต้ังตระหง่าน

จุดชมวิวผาชู้    หรอืผาเชิดชู จุดต้ังเสาธงชาติท่ีสูงท่ีสุดของไทย
เสาดินนาน้อย   หรอืฮอ่มจ๊อม ประติมากรรมทางธรรมชาติ
ท่ีเนนิดินถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรปูทรงแปลกตา
วัดบุญยืน   อำเภอเวียงสา สักการะพระประธานปางประทับยืนหนึง่เดียวในล้านนา
ร้านวราภรณ์ผ้าทอ  ชมการทอผ้าท่ีมีเอกลักษณ์ของเมืองนา่น
เกลือสินเธาว์   ชมการทำเกลือบนภูเขาท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน 

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม (ช่วงโลซีซั่น ไม่มีอาหารเช้า)
กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น         อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก บ่อเกลือวิว หรือ บ่อเกลือฟ้าใส ร ีสอร์ท

วันท่ี 2
ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วราภรณ์ผ้าทอ - เส้นทางสายลอยฟ้า - การทำเกลือสนิเธาว์ -
บ่อเกลือ

วันท่ี 3
 อ.บ่อเกลือ - จุดชมวิว 1715 - อ.เมืองนา่น - กรงุเทพฯ 



กำหนดการ
07:00   ทานอาหารท่ีห้องอาหารรสีอร์ท
08:00 - 14:30    เดินทางชมธรรมชาติของอุทยานแหง่ชาติดอยภูคา
ชมวิวท่ีจุดชมวิว 1715 จากน้ันเดินทางกลับสู่ตัวเมืองนา่น
หากมีเวลาแวะชมและซื้ อของฝาก
15:00    เดินทางสู่สนามบินนา่น เช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:15    เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยแอร์เอเชีย
18:05    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  แหล่งกำเนดิของแม่น้ำหลายสายในจังหวัดนา่น 

ชมพูภูคา ต้นเต่าร้างยักษ์   พันธ ุ์ ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา 
จุดชมวิว1715    ชมธรรมชาติเก็บภาพสวยๆไว้เป็นท่ีระลึก  
วัดภูเก็ต   หากมีเวลาพอ แวะชมวิวหน้าอุโบสถ
ซึ่งเป็นทุ่งนาและมีทิวเขาอุทยานแหง่ชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง
วัดหนองบัว  หากเวลาพอแวะ ชมจิตกรรมฝาผนังวัดหนองบัว ก่อนเดินทางสู่ตัวเมือง...

อาหาร
เช้า        โรงแรมท่ีพัก (ช่วงโลซีซั่น ไม่มีอาหารเช้า ทานร้านอาหาร)
กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 3
 อ.บ่อเกลือ - จุดชมวิว 1715 - อ.เมืองนา่น - กรงุเทพฯ 

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก 2 คืน (ท่ีนาน้อย 1 คืน ท่ีบ่อเกลือ 1 คืน)
ค่ารถตู้  วีไอพี พร้อมคนขับ 
ค่าไกด์ตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง



ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ กรงุเทพ - นา่น
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
ค่าอาหารกลางวัน - เย็น (ลูกค้าจ่ายเอง)
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/nan/1024

https://www.atsiamtour.com/nan/1024
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