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แพค็เกจทัวร์นา่น แพร ่4 วัน 3 คืน โดยเครือ่งบิน ต้ังแต่ 4 คน
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไป กลับ กรงุเทพฯ-นา่น และ แพร-่กรงุเทพฯ...อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ไกด์หาร้านอาหารอรอ่ยๆให้ลูกค้าเลือกทานเอง

วัดพระธาตุแช่แห้ง ปูชนยีสถานสำคัญของเมืองนา่น 
พระธาตุช่อแฮ  ปูชนยีสถานอันศักดิ์ สิทธ ิ์  คู่เมืองแพร่
วัดภูมินทร์  โบสถ์ วิหารทรงจตุมุข
วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดหลวงกลางเวียง
โฮงเจ้าฟองคำ 
ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า
บ่อเกลือสินเธาว์  การทำเกลือบนท่ีสูง
ลิ้ มรสอาหารพื้ นเมือง มีข้าวซอย ลาบคั่ว ขนมจีนน้ำเงี้ ยว

 ราคา



จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  4 - 5  คน 9 ,950.-

เดินทาง  6 - 7  คน 7,950.--

เดินทาง  8 - 9  คน 6,950.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-

ราคาต๋ัวเครือ่งบิน
ไป-กลับ กรงุเทพฯ -นา่น

ราคา / คน
(ประมาณการ)

สายการบิน แอร์เอเซีย 2,300.- 4,570.-

สายการบินนกแอร์ 2,600.- 5,400.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – สนามบินนา่น – นา่นซิตี้ ทัวร์ - โฮงเจ้าฟองคำ - อำเภอนาน้อย

การเดินทาง ช่วงเช้า  
05.30 / 07.00  เช้านัดพบกันท่ีสนามบินดอนเมือง เค้าเตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรอื นกแอร์
เจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 07.25 / 08.45  แอร์เอเซีย หรอืนกแอร์บินสู่นา่น

08.30 / 10.05  เดินทางถึงสนามบินนา่น
ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถคอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระข้ึนรถ
พร้อมเดินทางสู่พระธาตุแช่แห้ง

ช่วงบ่าย    
หลังชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อ นมัสการพระธาตุเขาน้อย ชมวัดภูมมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ
 พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ชาติ วัดม่ิงเมือง  ก่อนท่ีจะเดินทางสู่อำเภอนาน้อย



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า     
นมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนยีสถานท่ีสำคัญของเมืองนา่น มีอายุกว่า 600 ปี
ชาวล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์ พระธาตุแซ่แห้ง
หรอืชาวล้านนาจะเรยีกกันว่า การชูธาตุ น้ันจะทำได้รับอานสิงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข
ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน 

โฮงเจ้าฟองคำ   มนต์เสนห์่บ้านท้องถิ่น สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2468
และยังคงรปูแบบด้ังเดิมเหมือนเม่ือร้อยกว่าปีก่อน ชาวเมืองนา่นเรยีกบ้านหลังใหญ่ว่าโฮง ลักษณะเป็นเรอืนไม้
3 หลังติดต่อกัน มีระเบียงหรอืลาน เพื่อให้สามารถเดินหากันได้อย่างสะดวก

โฮงหลังนี้ เป็นบ้านพักของเจ้าศรตีุมมากับเจ้ามะโน เจ้าศรตีุมมาเป็นหลานของเจ้ามหาวงศ์
เจ้าผู้ ครองนครนา่นองค์ท่ี 11
ส่วนเจ้ามะโนเป็นน้องของพระเจ้าสุรยิพงษ์ผรติเดช ต่อมาเม่ือต้องยกท่ีดินให้กับทางการไทยเพื่อสร้างค่ายทหาร
เจ้าบุญยืน ซึ่งเป็นธดิาของเจ้าศรตีุมมากับเจ้ามะโน จึงได้รื้ อตัวโฮงมาสร้างใหม่ในท่ีปัจจุบัน
กระท่ังตกทอดมาถึงเจ้าฟองคำ ธดิาของเจ้าบุญยืนกับเจ้าอินต๊ะ

เม่ือออกเรอืนแล้ว เจ้าฟองคำ ต้องออกจากราชสำนักและกลับมาอยู่ ณ โฮงเจ้าฟองคำ
ใช้ชีวิตเรยีบง่ายและเป็นสุขกับครอบครัว
เจ้าฟองคำย้ำนักกับลูกหลานว่า ไม่ต้องการเปลี่ยนรปูแบบโฮงไปเป็นอย่างอื่น

ช่วงบ่าย   
ใหว้พระท่ี วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนยีสถานท่ีสำคัญและเก่าแก่
สันนษิฐานว่ามีอายุรุน่ราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบรเิวณลานปูนพระพุทธรปูปางลีลาองค์ใหญ่ คือ
พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรศีรเีมืองนา่น ถือเป็นจุดเดียวท่ีเหน็เมืองนา่นจากมุมสูง

ชม วัดภูมินทร์ เป็นวัดท่ีสร้างทรงจัตุรมุข ท่ีดูคล้ายต้ังอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว
แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัว ตรงใจกลางพระอุโบสถจัตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธรปูขนาดใหญ่ 4 องค์
หันพระพักตร์ออกด้านประตูท้ังสี่ทิศ เป็นพระพุทธรปูปางมารวิชัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
แสดงเรือ่งราวชาดก วิถีชีวิตตำสนานพื้ นบ้าน

ใหว้พระท่ี วัดพระธาตุช้างค้ำ คือวัดหลวงกลางเวียง พญาภูเข่ง เจ้าผู้ ครองนครนา่น เป็นผู้ สร้างเม่ือปี
พ.ศ.1949 หรอืย้อนอดีตไปเกือบ 400 ปี ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย

ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน คือ หอคำ อันเป็นท่ีประทับของพระเจ้าสุรยิพงษ์ผลิตเดชฯ พระเจ้านา่น
ทรงสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2446 

ใหว้พระท่ี วัดมิ่งเมือง  เป็นท่ีประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดนา่น เดิมเป็นวัดร้าง เจ้าอนันตวรฤทธเิดช
เจ้าครองนครนา่นสถาปนาวัดใหม่ ต้ังชื่อว่า วัดม่ิงเมือง ตามชื่อท่ีเรยีกเสาหลักเมืองว่า เสาม่ิงเมือง
และต่อมาในปี พศ. 2527  ได้ทำการรื้ อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็นแบบล้านนารว่มสมัยแบบในปัจจุบัน

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – สนามบินนา่น – นา่นซิตี้ ทัวร์ - โฮงเจ้าฟองคำ - อำเภอนาน้อย



อาหาร มื้ อกลางวัน  
ท่ีร้านอาหาร

มื้ อเย็น      
อิสระตามอัธยาศัย ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก เฮอืนภูรภัิทรชัย  หรอื นาน้อย รสีอร์ท  หรอื สายนา่น รสีอร์ท

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – สนามบินนา่น – นา่นซิตี้ ทัวร์ - โฮงเจ้าฟองคำ - อำเภอนาน้อย

วันท่ี 2
อทุยานแห่งชาติศรนีา่น - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสงิห์ - ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - ร้านขนมหวานป้านิม่ - ชุมชนไทล้ือ บ้านหนองบัว
- อ.ปัว - วัดภูเก็ต

การเดินทาง ช่วงเช้า       
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภอนาน้อย เช่น ดอยเสมอดาว เขาดินนาน้อย เฮอืนรถถีบ

ช่วงบ่าย     
เดินทางสู่อำเภอปัวชมสถานท่ีท่องเท่ียวเช่น หอศิลป์รมินา่น วัดภูเก็ต ชุมชนบ้านหนองบัว และพักค้างคืนท่ีเชียงกลาง

https://www.facebook.com/phooriphatchai/
http://www.nanoiresort.com/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
05.30  ชมทะเลหมอกท่ีสวยงามท่ีสุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดท่ีสามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล
และเหน็วิวหัวสิงห์ต้ังตระหง่านดินทางต่อยังจุดชมวิว ผาชู้หรอืผาเชิดชู ซึ่งจะเหน็ทะเลหมอกได้สวยงามเช่นเดียวกัน

เดินชมตลาดเช้าอำเภอนาน้อยและซื้ อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

ชม เฮอืนรถถีบ เป็นอาคารช้ันเดียว พื้ นท่ีประมาณ 600 ตารางเมตร อยู่ถนนเจ้าฟ้า อำเภอเวียงสา
ซึ่งเป็นบ้านพักของคุณสุพจน์
เต็งไตรรัตน์ เจ้าของผู้ สะสมจักรยานโบราณจำนวนมากและจัดแสดงให้ผู้ สนใจเข้าเย่ียมชมฟร ีไม่จำหนา่ย
หรอืแลกเปลี่ยนจักรยานทีสะสมไว้

ชม เสาดิินนาน้อย หรอื ฮ่อมจ๊อม ซึ่งเป็นประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติิซึ่งเป็นเนนิดินท่ีถูกน้ำและ
ลมกัดเซาะจนเกิดรปูทรงแปลกตา

ช่วงบ่าย  
เดินทางสู่ตัว เมืองนา่น นำชิมขนมหวานร้านดังของเมืองนา่น ร้านขนมหวานป้านิ่ม

ชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้ นท่ีกว่า 13 ไร ่หา่งจากเมืองนา่นประมาณ
20 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดนา่น
หอศิลป์สร้างข้ึนในสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นธรรมชาติ เพื่อให้คนท่ีมาเสพศิลปะน้ันได้ความรู้ สึกสบาย

ชมแอนด์ช้อป ชุมชนไทลื้ อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว
และเลือกซื้ อผ้าทอพื้ นเมืองท่ีมีชื่อเสียง

นำชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวรว่มสมัย 3 มิติ
ท่ีแสดงวัฒนธรรมประเพณท้ีองถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ
ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เหน็ทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแหง่ชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง 

อาหาร มื้ อเช้า        
รสีอร์ท

มื้ อกลางวัน   
ร้านอาหาร

มื้ อเย็น    
อิสระตามอัธยาศัย ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก แสงทอง รสีอร์ท  หรอื  COCOA VALLEY RESORT  หรอื  ปวินท์ศิลป์ รสีอร์ท  

วันท่ี 2
อทุยานแห่งชาติศรนีา่น - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสงิห์ - ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - ร้านขนมหวานป้านิม่ - ชุมชนไทล้ือ บ้านหนองบัว
- อ.ปัว - วัดภูเก็ต

http://www.sangthongresort.com/index.html
https://www.facebook.com/cocoavalleyresort/
http://pawinsinhotel.blogspot.com/


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

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมความงามของธรรมชาติท่ี อุทยานแหง่ชาติดอยภูคา จุดชมวิว 1715

ช่วงบ่าย    
 เดินทางชมการทำเกลือสินเธาร์  ชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ก่อนเดินทางเข้ายังตัวเมืองนา่น

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า     
ชม อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
โดยลักษณะภูมิประเทศของอุทยานเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม
อากาศบรสิุทธ ิ์  โดยเฉพาะยอดดอยภูคามีเมฆปกคลุมตลอดท้ังฤดูฝนและฤดูหนาว
ทำให้มีทิวทัศน์ท่ีสวยงามมาก ดอยภูคา
เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ท้ังพืชพรรณและสัตว์ป่าท่ีมีความสำคัญต่อระบบนเิวศน์ รวมท้ังเป็น
แหล่งกำเนดิของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำนา่น ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า
ท่ีคอยหล่อเลี้ ยงชีวิตของชาวจังหวัดนา่น

ท่ีอุทยานท่านจะได้ชมพันธ ุ์ ไม้หายาก เช่น ชมพูภูคา ต้นเต่าร้างยักษ์
เป็นพันธ ุ์ ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียว สูงประมาณ 40 เมตร
นอกจากนี้ ยังมี ต้นก่วมภูคา พืชหายากวงค์เดียวกับเมเป้ิล

ช่วงบ่าย   
ชมการทำ เกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน
คือเกลือสินเธาว์ ซึ่งมีมาแต่โบราณ
และวิธกีารทำเกลือปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธแีบบด้ังเดิม
จะตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก การทำเกลือ
ของชาวบ้านบ่อเกลือ นำน้ำเกลือท่ีตักจากบ่อมาต้มในกะทะประมาณ 4-
5ชั่วโมงให้น้ำเกลือระเหยแห้ง จากน้ันก็จะนำไม้พายมาตักเกลือใส่ตะกร้าท่ีแขวนไว้
เหนอืกะทะเพื่อให้น้ำเกลือไหลลงมาในกะทะทำอย่างนี้ ไปเรือ่ย...

ชม ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ต้ังอยู่ท่ีตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ
จังหวัดนา่นอยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว
เป็นโครงการในพระราชดำรขิองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ศูนย์พัฒนาภูฟ้ามีท่ีพักให้นักท่องเท่ียวสามารถพักชมวิธกีารปลูกชา ชมผลิตภัณฑ์ภูฟ้า...
ก่อนท่ีจะเดินทางเข้าสู่เมืองนา่น

อาหาร มื้ อเช้า         
รสีอร์ท

มื้ อกลางวัน    
ร้านเฮอืนเจ้านาง

มื้ อเย็น      
อิสระตามอัธยาศัย ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก บ้านนา่น  หรอื นา่นบูติกโฮเทล  หรอื โรงแรมนา่นตรึงใจ

http://baannanhotel.blogspot.com/
http://www.tazshotels.com/
https://www.facebook.com/Nantrungjaihotel/


วันท่ี 4
นา่น – แพร ่- แพะเมืองผี - พระธาตุช่อแฮ -กรงุเทพฯ 

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางออกจากจังหวัดนา่นสู่ยังจังหวัดแพร ่เพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียวเช่น แพะเมืองผี
พระธาตุช่อแฮ 

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี คุ้ มเจ้าหลวง บ้านวงค์บุร ี(หากมีเวลาพอ)
ก่อนท่ีจะได้เวลาเดินทางสู่สนามบินแพรเ่พื่อทำการเช็คอิน และโหดสัมภาระ

15.15   เหนิฟ้าจากสนามบินแพรสู่่สนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี
 DD8005

 16.30   เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
แวะชม วนอุทยานแพะเมืองผี ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นดินและหนิทรายถูกกัด
เซาะโดยธรรมชาติจนเป็นรปูรา่งลักษณะต่างๆสวยงาม

นมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
ปูชนยีสถานอันศักดิ์ สิทธ ิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพรเ่ป็นวัดประจำปีเกิด ของผู้ ท่ีเกิดปีขาล

ช่วงบ่าย
นำท่านซื้ อเสื้ อมอฮ้อมท่ีบ้านทุ่งโฮ้ง ซึ่งเป็นสถานท่ีผลิตเสื้ อม้อฮ้อมท่ีดีท่ีสุดของจังหวัด

นำไหว้พระพุทธโกศัย พระพุทธรปูศักดิ์ สิทธ ิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่

หากยังมีเวลาพอ ชมบ้านวงค์บุร ีคุ้ มเจ้าหลวงเมืองแพร่
อาหาร มื้ อเช้า      

ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน  
ร้านเมนปูลา

 
(เง ื่อนไข)
ราคานี้ รวม 

ค่าท่ีพักจำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง ไม่รวมอาหารเย็น
ค่ารถตู้  วีไอพี ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์บรกิารตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท



น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ   ดอนเมือง - นา่น , แพร ่- ดอนเมือง
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครือ่งดื่ม มีแอลกอฮอลล์

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northern/889

https://www.atsiamtour.com/northern/889
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