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ทัวร์นา่น แพร ่4 วัน 3 คืน โดยเครือ่งบิน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium
Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ กรงุเทพฯ - นา่น และ แพร ่- กรงุเทพฯ อิสระอาหารกลางวัน +
เย็น ลูกค้าจ่ายเอง ผู้ ประสานงานจะแนะนำร้านอาหารอรอ่ยๆให้

นมัสการไหว้พระ

พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่
วัดพระธาตุช้างค้ำ
วัดพระธาตุแช่แห้ง  



ตื่นตากับธรรมชาติ - ศิลปกรรม

ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว
ภาพวาดบนผนังวัดหนองบัว
ภาพวาดบนผนังวัดภูมินทร์
แพะเมืองผี

 

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

4 - 5  คน 10,700

6 - 7  คน 8,500

8 - 9  คน 7,150

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินนา่น – พระบรมธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ - อำเภอนาน้อย

กำหนดการ
05:30     พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 สายการแอร์เอเชีย
07:40     เหนิฟ้าสู่สนามบินนา่น เท่ียวบินที FD...
08:55      ถึงสนามบินนา่น
09:30      เจ้าหน้าท่ีรอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระข้ึนรถ
จากน้ันเดินทางสู่พระธาตุแช่แห้ง 
13:30    หลังอาหารกลางวัน ชมโองเจ้าฟองคำ ก่อนท่ีจะเดินทางสู่อำเภอนาน้อย
16:30     เดนิทางถึงอำเภอนาน้อย เข้าเช็คอนิทีพั่ก



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว พระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนยีสถานท่ีสำคัญของเมืองนา่น 

โฮงเจ้าฟองคำ   มนต์เสนห์่บ้านท้องถิ่น
วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนยีสถานท่ีสำคัญและเก่าแก่ คราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง 
วัดภูมินทร์ เป็นวัดท่ีสร้างทรงจัตุรมุข ท่ีดูคล้ายต้ังอยู่บนหลังพญานาค
วัดพระธาตุช้างค้ำ คือวัดหลวงกลางเวียง ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ 

 
กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น         อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก เฮือนภูริภัทรชัย  หรือ นาน้อย รีสอร์ท  หรือ สายน่าน รีสอร์ท

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินนา่น – พระบรมธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ - อำเภอนาน้อย

วันท่ี 2
 ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวผาชู้ - เสาดินนาน้อย - ชุมชนไทล้ือบ้านหนองบัว - วัดภูเก็ต - อ.ปัว

กำหนดการ
05:30   เดนิทางสู่ดอยเสมอดาวเพ่ือชมทะเลหมอก ตอ่ด้วยจุดชมววิผาชู้

07:00    ทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30 - 12:30    เดนิทางตอ่สู่เสาดนินาน้อย ชมพิพิธภัณฑ์จักรยานทีเ่ฮือนรถถีบ ชมผ้าทอพ้ืนบ่สนทีว่ราภรณ์ผ้าทอ

14:00 - 17:00    หลังอาหารกลางวัน เดนิทางสู่อำเภอปัว ชมหอศลิป์รมิน่าน วัดภูเก็ต ชุมชนไทล้ือบ้านหนองบัว วัดหนองบัว วัดภูเก็ด เช็คอนิทีพั่ก



สถานท่ีท่องเท่ียว
ดอยเสมอดาว  จุดชมววิทะเลหมอก และเห็นววิหัวสิงห์ต้ังตระหง่าน

จุดชมวิวผาชู้ หรือ ผาเชิดชู  จุดต้ังเสาธงชาตทิ ีสู่งทีสุ่ดของไทย

เฮือนรถถีบ  บ้านพักคณุสุพจน์ เตง็ไตรรัตน์ ผู้สะสมจักรยานโบราณจำนวนมาก

เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ประตมิากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาต ิทีเ่นินดนิถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรปูทรงแปลกตา

หอศิลป์ริมน่าน  หอแสดงงานศลิปะขนาดใหญบ่นพ้ืนทีก่วา่ 13 ไร ่

ชุมชนไทล้ือบ้านหนองบัว อำเภอทา่วังผา ชมและช้อปสินค้าหลากหลาย

วัดหนองบัว  วัดเก่าแก่มสีถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ช้ินเอกของเมืองน่าน

วัดภูเก็ต  ชมววิหน้าอโุบสถ ซ่ึงเป็นทุง่นาและมทีวิเขาอทุยานแห่งชาตดิอยภูคาเป็นฉากหลัง

อาหาร
เช้า            ห้องอาหารรสีอร์ท
กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก แสงทอง รสีอร์ท  หรอื  COCOA VALLEY RESORT  หรอื  ปวินท์ศิลป์ รสีอร์ท  

วันท่ี 2
 ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวผาชู้ - เสาดินนาน้อย - ชุมชนไทล้ือบ้านหนองบัว - วัดภูเก็ต - อ.ปัว

วันท่ี 3
อทุยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสนิเธาว์ - อ.เมืองนา่น

กำหนดการ
07:00    ทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

 08:30 - 12:00   เดินทางชมความงามของธรรมชาติท่ี อุทยานแหง่ชาติดอยภูคา
จุดชมวิว 1715 หลัง  
13:30 - 17:00  ช่วงบ่ายชมการทำเกลือสินเธาร์
 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ก่อนเดินทางกลับตัวเมืองนา่น



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  แหล่งกำเนดิของแม่น้ำหลายสาย เช่น น้ำนา่น ลำน้ำปัว

ลำน้ำว้า ชมพูภูคา ต้นเต่าร้างยักษ์ เป็นพันธ ุ์ ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา
ลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียว สูงประมาณ 40 เมตร 
การทำเกลือสินเธาว์  ชมวิธกีารทำเกลือบนภูเขาท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 
โครงการในพระราชดำรขิองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารรสีอร์ท
กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น         อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก บ้านน่าน  หรือ น่านบูติกโฮเทล  หรือ โรงแรมน่านตรึงใจ

วันท่ี 3
อทุยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสนิเธาว์ - อ.เมืองนา่น

วันท่ี 4
นา่น – แพร ่- แพะเมืองผี - พระธาตุช่อแฮ - กรงุเทพฯ 

กำหนดการ
07:00    ทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30 - 12:00   เดนิทางออกจากจังหวัดน่าน ไปยังจังหวัดแพร ่เพ่ือชมสถานทีท่อ่งเทีย่วเช่น แพะเมืองผี พระธาตชุ่อแฮ 

13:30    ชมคุ้มเจ้าหลวง บ้านวงค์บุร ี(หากมเีวลาพอ) จนได้เวลานัดหมาย

15:00    เดนิทางไปสนามบินแพร ่เช็คอนิและโหลดสัมภาระ

16:45    เหินฟ้าจากสนามบินแพร ่เทีย่วบินทีD่D ...

18:00    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดภิาพ

สถาท่ีท่องเท่ีย
ว วนอุทยานแพะเมืองผี 

 ดินและหนิทรายถูกกัดเซาะโดยธรรมชาติมีรปูรา่งลักษณะต่างๆสวยงาม
พระธาตุช่อแฮ  พระอารามหลวง ปูชนยีสถานอันศักดิ์ สิทธ ิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่



อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 4
นา่น – แพร ่- แพะเมืองผี - พระธาตุช่อแฮ - กรงุเทพฯ 

ราคาน้ีรวม 

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

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ขาไป ดอนเมือง - นา่น / ขากลับ แพร ่- ดอนเมือง
อาหารกลางวัน + เย็น (ลูกค้าจ่ายเอง)
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/nan/1026
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