 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

ทัวร์นา่ น ดอยเสมอดาว บอ่ เกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 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 บธรรมชาติ-ศิลปกรรม

ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว
พิพิธภัณฑสถานแหง่ ชาตินา่ น
หออัตลักษณ์นครนา่ น
หอศิลป์รมิ นา่ น
วัดหนองบัว
พระอโุ บสถจตรุ มขุ วัดภูมินทร์
ทอผ้าที่วราภรณ์ผ้าทอ
การทำเกลือบนภเู ขา
สบายๆ
ถนนคนเดินขว่ งเมือง
ลิ้ มรสอาหารพื้ นเมือง
นัง่ รถรางชมเมืองนา่ น




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

9,800.8,850.8,300.3,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - นา่ น - พระธาตุแชแ่ ห้ง - วัดภูมินทร์ - พระธาตุเขาน้อย - อ.นาน้อย

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - นา่ น - พระธาตุแชแ่ ห้ง - วัดภูมินทร์ - พระธาตุเขาน้อย - อ.นาน้อย
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช้วงบ่าย
00.00 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 สายการบินภายในประเทศ ชั้ น 3
เคาน์เตอร์สายการบิน ...........
00.00 บินสสู่ นามบินนา่ น
00.00
เดินทางถึงสนามบินนา่ น...ไกด์ท้องถ่นิ และพนักงานขับรถคอยต้อนรับพร้อมอำนวยคว
ามสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมเดินทางสู่สถานที่ทอ่ งเที่ยว จนได้เวลาสมควร
เดินทางสอู่ ำเภอนาน้อย และพักค้างคืนที่รสี อร์ท
พิพิธภั ณฑสถานแห่ง ชาตินา่ น
เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผ้ คู รองนครนา่ น เรยี กวา่ หอคำ ภายในจัดแสดง ศิลปะ
โบราณวัตถุ ตา่ งๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนอื
และชาวเขาเผา่ ตา่ งๆ สิ่งสำคัญที่สดุ คือ งาช้างดำ ซึ่งไมท่ ราบประวัติ
ความเป็นมาสันนษิ ฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ำตาลเข้ม ไปทาง ดำ
ข้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยว
ยว
นมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ ง ปูชนยี สถานที่สำคัญของเมืองนา่ น
วั ดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้ งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่
ชม พิพิธภั ณฑสถานแห่ง ชาตินา่ น หรอื หอคำ
วั ดพระธาตุช้างค้ ำ วัดหลวงกลางเวียง ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ
ซึ่งเป็นศลิ ปสมัยสุโขทัย
วั ดหั วข่วง
เป็นวัดที่มีความสำคัญในเขตหัวแหวนเมืองนา่ นตั้ งอยใู่ กล้หอคำ มีวิหารและเจดีย์
มีลักษณะศลิ ปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา
วั ดศรีพันต้น
เป็นอีกวัดหนึง่ ในจังหวัดนา่ นที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะ
พระยานาคพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้ าบันได หน้าวิหารวัด
วั ดพระธาตุเขาน้อย ปูชนยี สถานที่สำคัญและเก่าแก่
สันนษิ ฐานวา่ มีอายุรนุ่ ราวคราวเดียวกับพระธาตุแชแ่ ห้ง

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - นา่ น - พระธาตุแชแ่ ห้ง - วัดภูมินทร์ - พระธาตุเขาน้อย - อ.นาน้อย
อาหาร
ที่พัก

มื้อกลางวั น อสิ ระทีร่ ้ านบ้านข้าวซอย
มื้อเย็น
อิสระที่ร้านอาหาร
เฮอื นภรู ภิ ั ทรชัย หรอื นาน้อย รสี อร์ท หรอื สายนา่ น รสี อร์ท

วันที่ 2

อทุ ยานแหง่ ชาติศรนี า่ น - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสงิ ห์ - ผาช้ ู - เสาดินนาน้อย - วัดภูเก็ต - อ.ปัว
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในอำเภอนาน้อย กอ่ นที่จะเดินทางต้อยังอำเภอปัว
และชมธรรมชาติตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวในอำเภอปัว กอ่ นที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
ดอยเสมอดาว
อยใู่ นเขตอทุ ยานแหง่ ชาติศรนี า่ น อำเภอนาน้อย
เป็นจุดชมวิวที่งดงามมากที่สุดแหง่ หนึง่ ของอุทยานแหง่ ชาติศรนี า่ นและจังหวัด นา่ น
มีพ้ นื ที่เป็นลานกว้างตามสันเขาเหมาะสำหรับการนอนเต็นท์พักผ่อนเพื่อชมทะเลหมอก
พระอาทิตย์ข้ ึน และนอนดูดาว
ดอยเสมอดาว เป็นแนวสันเขาซึ่งมีความสูงไมม่ ากนัก
โดยสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 888 เมตร
แตส่ ามารถชมวิวทิวทัศน์ยอดเขาน้อยใหญไ่ ด้ไกลสุดลูกหลู ูกตาพร้อมทั้ งแมน่ ้ ำนา่ นที่อยเู่ บื้
องลา่ ง

วันที่ 2

อทุ ยานแหง่ ชาติศรนี า่ น - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสงิ ห์ - ผาช้ ู - เสาดินนาน้อย - วัดภูเก็ต - อ.ปัว
สถานที่ท่องเ สถานที่ท่องเที่ยว
ที่ยว
ดอยเสมอดาว เป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล
ผาช้ ู หรอื ผาเชิดชู จุดตั้ งเสาธงชาติท่สี ูงที่สุดของไทย
เดินชมตลาดเช้า อำเภอนาน้อยและซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ชม เฮอื นรถถีบ เป็นบ้านพักของคุณสุพจน์
เต็งไตรรัตน์ เจ้าของผ้ สู ะสมจักรยานโบราณจำนวนมาก
ชมการกัดกลอ่ นของธรรมชาติที่ เสาดินนาน้อย หรอื ฮอ่ มจ๊อม
ชมธรรมชาติที่ บ้านเห ็ดหั วน้ำ อ.ปัว ชมการเพาะเหด็ ,ทำหัวเชื้อเหด็
ชม วั ดภูเก็ต ชมวิวหน้าอโุ บสถ
เป็นทงุ่ นาและมีทิวเขาอทุ ยานแหง่ ชาติดอยภคู าเป็นฉากหลัง
ชม วั ดปรางค์ พบ ต้นไม้มหัสจรรย์มีอารมณ์ขัน
เมื่อถูกคนสัมผัสใบไม้จะไหวสั่นทุกครั้ ง
ชมงานหั ตถกรรมเครื่องเงิน ที่ข้ ึนชื่อของเมืองนา่ น
โดยเครือ่ งเงินส่วนใหญจ่ ะเป็นงานฝีมือของชาวเขาเผา่ เมี่ยน (เย้า) และม้ง
อาหาร
ที่พัก

วันที่ 3

มื้อเช้า
ที่ห้องอาหารรสี อร์ท
มื้อกลางวั น อิสระที่ร้านอาหาร
มื้อเย็น
อิสระที่ร้านอาหาร
แสงทอง รสี อร์ท หรอื COCOA VALLEY RESORT หรอื ปวินท์ศิลป์ รสี อร์ท

อทุ ยานแหง่ ชาตินันทบรุ ี - ดอยวาว - ชมุ ชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - อทุ ยานแหง่ ชาติดอยภูคา อ.บอ่ เกลือ

วันที่ 3

อทุ ยานแหง่ ชาตินันทบุรี - ดอยวาว - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - อทุ ยานแหง่ ชาติดอยภูคา อ.บอ่ เกลือ
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในอำเภอปัว เชน่ อุทยานแหง่ ชาตินันทบุรี ดอยวาว
กอ่ นที่จะเดินทางสอู่ ำเภอบอ่ เกลือ และพักค้างคืนกับธรรมชาติที่รสี อร์ท
อุทยานแห่ง ชาตินันทบุรี
มีพ้ นื ที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง อำเภอบ้านหลวง
มีสภาพป่ทรัพยากรธรรมชาติท่สี มบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแหง่
ดอยวาว เป็นอีกจุหนึง่ ซึ่งนักชมวิวไมค่ วรพลาด
โดยเฉพาะชว่ งฤดูหนาวนักทอ่ งเที่ยวจะได้ตื่นตากับซากุระ หรอื ดอกพญาเสือโครง่
ออกดอกสีชมพูสะพรัง่ ไปทั่วบรเิ วณ... ดอยวาว เป็นพื้นที่มีความสูง จากระดับน้ำทะเล
1,674 เมตร และเป็นจดุ ที่สูงสดุ ของ อทุ ยานแหง่ ชาตินันทบรุ ี
ข้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยว
ยว
อุทยานแห่ง ชาตินันทบุรี แหล่งต้นน้ำลำธาร
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแหง่
ดอยวาว เป็นอีกจุดหนึง่ ซึ่งนักชมวิวไม่ควรพลาด โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว
วั ดหนองบั ว วัดที่เกา่ แก่ ที่มีสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้ นเอกของเมืองนา่ น
ชมแอนด์ช้อป ชุม ชนไทลื้อ บ้านหนองบั ว
อุทยานแห่ง ชาติดอยภูค า ชมต้นชมพูภูคาพันธ์ ไุ ม้ที่ได้ชื่อวา่ หายากชนดิ หนึง่
ชมธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว 1715
อาหาร

ท่ีพัก

มื้อเช้า
มื้อกลางวั น
มื้อเย็น
บ่อเกลื อรีสอร์ท

ที่ห้องอาหาร รสี อร์ท
อิสระที่ร้านอาหาร
อิสระที่ห้องอาหารรสี อร์ท

วันที่ 4

ชมการทำเกลือสนิ เธาว์- ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา - โฮงเจ้าฟองคำ - ซื้อของฝาก - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในอำเภอบอ่ เกลือ เชน่ การทำเกลือสินเธาว์
ชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ชมหอศิลป์รมิ นา่ น แล้วเดินทางสู่เมืองนา่ น ชมโฮมเจ้าฟองคำ
ช้อบป้ ิงของฝากของที่ระลึก ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน
00.00 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน ......
00.00 เดนิ ทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสด์ ภิ าพ
ข้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยว
ยว
ชมการทำ เกลือสินเธาว์ ที่มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขา
ชม ศูนย์ภูฟ้าพั ฒ นา โครงการในพระราชดำรขิ องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ชม หอศิลป์ริม นา่ น เป็นหอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญบ่ นพื้ นที่กวา่ 13
ไร่
ชม
โฮงเจ้าฟองค่ำ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งพร้อมเรยี นร้ กู ารทอผ้าพื้ นเมื
อง
ให้ท่านได้จับจ่ายในการซื้อของฝาก ได้เวลานำท่านสู่สนามบินนา่ นเพื่อทำการเช็คอิ
น
อาหาร

มื้อเช้า
มื้อกลางวั น

ที่ห้องอาหารรสี อร์ท
อืสระที่ร้านอาหาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก จำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
คา่ รถต้ ู วีไอพี ตลอดการเดินทาง
คา่ เข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์บรกิ ารตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท

น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ ดอนเมือง - สนามบินนา่ น
คา่ อาหารกลางวัน - เย็น (ไกด์แนะนำร้านให้ ลูกค้าจา่ ยเอง)
ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %
คา่ ใช้าจา่ ยสว่ นตัว คา่ เครือ่ งดื่ม มีแอลกอฮอลล์
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

