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ทัวร์นา่น ดอยเสมอดาว บอ่เกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 คืน
โดยเครือ่งบิน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

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

นมัสการไหว้พระ

วัดพระธาตุช้างค้ำ
วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ตื่นตากับธรรมชาติ - ศิลปกรรม



ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว
หอศิลป์รมินา่น
ภาพวาดผนังโบสถ์วัดหนองบัว 
ภาพวาดผนังโบสถ์วัดภูมินทร์

สบายๆ

ถนนคนเดินข่วงเมือง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

4 - 5  คน  10,700

6 - 7  คน  8,500

8 - 9  คน 7,150

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินนา่น - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินา่น -
วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหัวข่วง - วัดศรพัีนต้น - พระธาตุเขาน้อย - อ.นาน้อย

กำหนดการ
05:30     พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 สายการบิน...

07:40     เหินฟ้าสู่สนามบินน่าน เทีย่วบินที ่FD...

08:55     ถึงสนามบินน่าน

09:30 - 14:30  คนขับรถรอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระข้ึนรถ จากน้ันเดนิทางสู่สถานทีท่อ่งเทีย่ว

14:30    ได้เวลาสมควร เดนิทางสู่อำเภอนาน้อย เช็คอนิทีพั่ก



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว  พระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนยีสถานท่ีสำคัญของเมืองนา่น 

วัดภูมินทร์   วัดท่ีสร้างทรงจัตุรมุข ท่ีดูคล้ายต้ังอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ต้ังอยู่ในบรเิวณคุ้ มของอดีตเจ้าผู้ ครองนครนา่น มีพื้ นท่ีประมาณ 
14 ไร ่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองช้ัน
แบบตรมุีขผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย โครงสร้างภายในเป็นไม้
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีมุขออกด้านหน้า หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด
วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดหลวงกลางเวียง ประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ ศิลปสมัยสุโขทัย 
วัดหัวข่วง  เป็นวัดท่ีมีความสำคัญในเขตหัวแหวนเมืองนา่น
ต้ังอยู่ใกล้หอคำ วิหารและเจดีย์มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา 
วัดศรีพันต้น  เป็นวัดท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะ
พระยานาคพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด 
วัดพระธาตุเขาน้อย  ปูชนยีสถานท่ีสำคัญและเก่าแก่
สันนษิฐานว่ามีอายุรุน่ราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง 

อาหาร
กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก เฮือนภูริภัทรชัย  หรือ นาน้อย รีสอร์ท 

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินนา่น - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินา่น -
วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหัวข่วง - วัดศรพัีนต้น - พระธาตุเขาน้อย - อ.นาน้อย

วันท่ี 2
อทุยานแห่งชาติศรนีา่น - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวผาชู้ - เสาดินนาน้อย - บ้านเห็ดหัวน้ำ -
วัดภูเก็ต - วัดปรางค์ -  อ.ปัว 



กำหนดการ
05:30   เดินทางสู่ดอยเสมอดาวเพื่อชมทะเลหมอก
07:00   กลับมาทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารรสีอร์ท
09:00 - 12:30  เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภอนาน้อยเช่น ดอยเสมอดาว
ผาชู้  เฮอืนรถถีบ เสาดินนาน้อย
13:30   เดินทางต่อไปยังอำเภอปัว
และชมธรรมชาติตามสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภอปัว ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ดอยเสมอดาว จุดชมทะเลหมอก และเหน็วิวหัวสิงห์ต้ังตระหง่าน

จุดชมวิวผาชู้ หรอื ผาเชิดชู  จุดต้ังเสาธงชาติท่ีสูงท่ีสุดของไทย
เสาดินนาน้อย หรอืฮอ่มจ๊อม ประติมากรรมทางธรรมชาติ
ท่ีเนนิดินถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรปูทรงแปลกตา
เฮือนรถถีบ  เป็นบ้านพักของคุณสุพจน์
เต็งไตรรัตน์ เจ้าของผู้ สะสมจักรยานโบราณจำนวนมาก
บ้านเห็ดหัวน้ำ ชมการเพาะเหด็และการทำหัวเชื้ อเหด็
วัดภูเก็ต  ชมวิวหน้าอุโบสถ
ซึ่งเป็นทุ่งนาและมีทิวเขาอุทยานแหง่ชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง
วัดปรางค์ ชมต้นไม้มหัสจรรย์มีอารมณ์ขัน เม่ือถูกคนสัมผัสใบไม้จะไหวสั่นทุกคร้ัง

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารรสีอร์ท

กลางวัน    อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

เย็น          อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก แสงทอง รีสอร์ท  หรือ  COCOA VALLEY RESORT  หรือ  ปวินท์ศิลป์ ร ีสอร์ท  

วันท่ี 2
อทุยานแห่งชาติศรนีา่น - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวผาชู้ - เสาดินนาน้อย - บ้านเห็ดหัวน้ำ -
วัดภูเก็ต - วัดปรางค์ -  อ.ปัว 

วันท่ี 3
 ชุมชนไทล้ือบ้านหนองบัว - อทุยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ



กำหนดการ
07:00      อาหารเช้าห้องอาการรสีอร์ท
08:30 - 16:00  เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภอปัว เช่น วัดหนองบัว
ชุมชนไทลื้ อ  ก่อนท่ีจะเดินทางสู่อำเภอบ่อเกลือ
และพักค้างคืนกับธรรมชาติท่ีบ่อเกลือรสีอร์ท

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดหนองบัว   วัดเก่าแก่มีสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้ นเอกของเมืองนา่น

ชุมชนไทล้ือบ้านหนองบัว  อำเภอท่าวังผา ชมและช้อปสินค้าหลากหลาย
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   ชมต้นชมพูภูคาพันธ ุ์ ไม้ท่ีได้ชื่อว่าหายากชนดิหนึง่
จุดชมวิว 1715   ชมธรรมชาติ เก็บภาพสวยๆไว้เป็นท่ีระลึก  

อาหาร
เช้า          ห้องอาหาร รสีอร์ท  

กลางวัน   อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

เย็น         อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก บ่อเกลือรีสอร์ท 

วันท่ี 3
 ชุมชนไทล้ือบ้านหนองบัว - อทุยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ

วันท่ี 4
ชมการทำเกลือสนิเธาว์ - ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา - โฮงเจ้าฟองคำ - ซ้ือของฝาก - กรงุเทพฯ



กำหนดการ
07:00      อาหารเช้าห้องอาการรสีอร์ท
08:30 - 14:00  ชมการทำเกลือสินเธาว์  ชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา  ชมหอศิลป์รมินา่น
แล้วเดินทางกลับสู่เมืองนา่น ชมโฮมเจ้าฟองคำ ช้อบป้ิงของฝากของท่ีระลึก
จนได้เวลานัดหมาย
15:00    เดินทางไปสนามบินนา่น เช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:55    เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง เท่ียวบินท่ี fd...
18:05    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

สถนท่ีท่องเท่ี
ยว การทำเกลือสินเธาว์  ท่ีมีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขา

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการในพระราชดำรขิองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะขนาดใหญ่บนพื้ นท่ีกว่า 13 ไร ่
โฮงเจ้าฟองคำ  ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีค่าย่ิงพร้อมเรยีนรู้ การทอผ้าพื้ นเมือง

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารรสีอร์ท  
กลางวัน   อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

วันท่ี 4
ชมการทำเกลือสนิเธาว์ - ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา - โฮงเจ้าฟองคำ - ซ้ือของฝาก - กรงุเทพฯ

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก 3 คืน พัก 2 - 3 คน / ห้อง     
ค่ารถตู้ วีไอพี พร้อมคนขับ
ค่าไกด์บรกิารตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี  
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง 

ราคาน้ีไมร่วม



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

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/nan/1025

https://www.atsiamtour.com/nan/1025
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