 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 15 พ.ย. 2020 14:35

ทัวร์นา่ น แพร่ 4 วัน 3 คืน โดยเครือ่ งบิน กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium
Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ กรงุ เทพฯ - นา่ น และ แพร่ - กรงุ เทพฯ อิสระอาหารกลางวัน +
เย็น ลูกค้าจา่ ยเอง ผ้ ปู ระสานงานจะแนะนำร้านอาหารอรอ่ ยๆให้
นมัสการไหว้พระ

พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่
วัดพระธาตุช้างค้ำ
วัดพระธาตุแช่แห้ง

ตื่นตากับธรรมชาติ - ศิลปกรรม

ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว
ภาพวาดบนผนังวัดหนองบัว
ภาพวาดบนผนังวัดภูมินทร์
แพะเมืองผี





ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

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

10,700
8,500
7,150
3,200

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนา่ น – พระบรมธาตุแชแ่ ห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ - อำเภอนาน้อย
กำหนดการ

05:30 พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้ น 3 สายการแอร์เอเชีย
07:40 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินนา่ น เที่ยวบินที FD...
08:55 ถึงสนามบินนา่ น
09:30 เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถ
จากนั้ นเดินทางสพู่ ระธาตุแชแ่ ห้ง
13:30 หลังอาหารกลางวัน ชมโองเจ้าฟองคำ กอ่ นที่จะเดินทางสอู่ ำเภอนาน้อย
16:30 เดินทางถึงอำเภอนาน้อย เข้าเช็คอินทีพ่ ั ก

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนา่ น – พระบรมธาตุแชแ่ ห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ - อำเภอนาน้อย
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ปชู นยี สถานที่สำคัญของเมืองนา่ น
มนต์เสนห่ ์ บ้านท้องถิ่น
ปูชนยี สถานที่สำคัญและเก่าแก่ คราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง
เป็นวัดที่สร้างทรงจัตรุ มขุ ที่ดูคล้ายตั้ งอยบู่ นหลังพญานาค
คือวัดหลวงกลางเวียง ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ

พระบรมธาตุแช่แห้ง
โฮงเจ้าฟองคำ
วัดพระธาตุเขาน้อย
วัดภูมินทร์
วัดพระธาตุช้างค้ำ

กลางวั น
เย็น

ที่พัก

อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

เฮือนภรู ิภัทรชัย หร ือ นาน้อย ร ีสอร์ ท หร ือ สายนา่ น ร ีสอร์ ท

วันที่ 2

ดอยเสมอดาว - จดุ ชมวิวผาช้ ู - เสาดินนาน้อย - ชมุ ชนไทลื้อบ้านหนองบัว - วัดภูเก็ต - อ.ปัว

กำหนดการ
05:30 เดินทางสู่ดอยเสมอดาวเพื ่อชมทะเลหมอก ตอ่ ด้วยจุดชมวิวผาชู้
07:00 ทานอาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
08:30 - 12:30 เดินทางตอ่ สู่เสาดินนาน้อย ชมพิพิธภั ณฑ์จักรยานทีเ่ ฮือนรถถีบ ชมผ้าทอพื้ นบ่สนทีว่ ราภรณ์ผ้าทอ
14:00 - 17:00 หลั งอาหารกลางวั น เดินทางสูอ่ ำเภอปัว ชมหอศลิ ป์ รมิ นา่ น วั ดภูเก็ต ชุมชนไทลื้ อบ้านหนองบั ว วั ดหนองบั ว วั ดภูเก็ด เช็คอินทีพ่ ั ก

วันที่ 2

ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวผาช้ ู - เสาดินนาน้อย - ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว - วัดภูเก็ต - อ.ปัว

สถานที่ท่องเที่ยว
ดอยเสมอดาว จุดชมวิวทะเลหมอก และเห็นวิวหั วสิงห์ตั้งตระหง่าน
จุดชมวิวผาช้ ู หร ือ ผาเชิดชู จุดตั้ งเสาธงชาติทสี่ ูงทีส่ ุดของไทย
เฮือนรถถีบ บ้านพั กคุณสุพจน์ เต็งไตรรั ตน์ ผู้สะสมจั กรยานโบราณจำนวนมาก
เสาดินนาน้อย หรือ ฮอ่ มจ๊อม ประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ทีเ่ นินดินถูกน้ำและลมกั ดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา
หอศิลป์ร ิมน่าน หอแสดงงานศลิ ปะขนาดใหญบ่ นพื้ นทีก่ วา่ 13 ไร่
ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว อำเภอทา่ วั งผา ชมและช้อปสินค้าหลากหลาย
วัดหนองบัว วั ดเก่าแก่มสี ถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน
วัดภเู ก็ต ชมวิวหน้าอุโบสถ ซึ ่งเป็นทุง่ นาและมีทวิ เขาอุทยานแหง่ ชาติดอยภูคาเป็นฉากหลั ง

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารรสี อร์ท
อิสระ ลกู ค้าจา่ ยเอง
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

แสงทอง รสี อร์ท หรอื COCOA VALLEY RESORT หรอื ปวินท์ศิลป์ รสี อร์ท

วันที่ 3

อทุ ยานแหง่ ชาติดอยภูคา - อ.บอ่ เกลือ - โรงต้มเกลือสนิ เธาว์ - อ.เมืองนา่ น
กำหนดการ
07:00 ทานอาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท

08:30 - 12:00 เดนิ ทางชมความงามของธรรมชาติท่ี อุทยานแหง่ ชาติดอยภูคา
จุดชมวิว 1715 หลัง
13:30 - 17:00 ชว่ งบา่ ยชมการทำเกลือสินเธาร์
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา กอ่ นเดินทางกลับตัวเมืองนา่ น

วันที่ 3

อทุ ยานแหง่ ชาติดอยภูคา - อ.บอ่ เกลือ - โรงต้มเกลือสนิ เธาว์ - อ.เมืองนา่ น
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

แหล่งกำเนดิ ของแม่น้ำหลายสาย เช่น น้ำนา่ น ลำน้ำปัว
ลำน้ำว้า ชมพูภูคา ต้นเตา่ ร้างยักษ์ เป็นพันธ์ ไุ ม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา
ลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียว สูงประมาณ 40 เมตร
การทำเกลือสินเธาว์ ชมวิธ กี ารทำเกลือบนภูเขาที่ไมม่ ีที่ใดเหมือน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ศูนย์ภูฟ้าพัฒ นา

โครงการในพระราชดำรขิ องสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าสยามบรมราชกมุ ารี
อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารรสี อร์ท
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

บ้านนา่ น หร ือ นา่ นบูติกโฮเทล หร ือ โรงแรมนา่ นตรึ งใจ

วันที่ 4

นา่ น – แพร่ - แพะเมืองผี - พระธาตุชอ่ แฮ - กรงุ เทพฯ
กำหนดการ
07:00 ทานอาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
08:30 - 12:00 เดินทางออกจากจั งหวั ดนา่ น ไปยั งจั งหวั ดแพร่ เพื ่อชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชน่ แพะเมืองผี พระธาตุชอ่ แฮ
13:30 ชมคุ้มเจ้าหลวง บ้านวงค์บุรี (หากมีเวลาพอ) จนได้เวลานั ดหมาย
15:00 เดินทางไปสนามบินแพร่ เช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:45 เหินฟ้ าจากสนามบินแพร่ เทีย่ วบินทีD่ D ...
18:00 ถึ งสนามบินดอนเมืองโดยสวั สดิภาพ

สถาที่ท่องเที่ย
ว

วนอุทยานแพะเมืองผี

ดินและหนิ ทรายถูกกัดเซาะโดยธรรมชาติมีรปู รา่ งลักษณะต่างๆสวยงาม
พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ปูชนยี สถานอันศักด์ สิ ิทธ์ คิ ู่บ้านคู่เมืองของจั งหวัดแพร ่

วันที่ 4

นา่ น – แพร่ - แพะเมืองผี - พระธาตุชอ่ แฮ - กรงุ เทพฯ
อาหาร
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก 3 คืน (พัก 2 คน / ห้อง)
คา่ รถต้ ู วีไอพี พร้อมคนขับ
คา่ ไกด์บรกิ ารตลอดการเดินทาง
คา่ เข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
คา่ ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ขาไป ดอนเมือง - นา่ น / ขากลับ แพร่ - ดอนเมือง
อาหารกลางวัน + เย็น (ลูกค้าจา่ ยเอง)
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
คา่ ประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตสว่ นตัว
ค่ามินบิ าร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

