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แพค็เกจทัวร์นา่น ดอยเสมอดาว บอ่เกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 คืน
โดยเครือ่งบิน ตั่งแต่ 4 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ-นา่น ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์
จะแนะนำร้านอรอ่ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง

วัดพระธาตุแช่แห้ง ปูชนยีสถานสำคัญของเมืองนา่น  
วัดภูมินทร์ วัดท่ีสร้างทรงจตุมุขท่ีดูคล้ายต้ังอยู่บนหลังพยานาค   
วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดหลวงกลางเวียง
ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ข้ึน
บ่อเกลือสินเธาว์ บ่อเกลือบนภูเขา 
ลิ้ มรสอาหารพื้ นเมือง มีข้าวซอย ลาบคั่ว ขนมจีนน้ำเงี้ ยว

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  4 - 5  คน  9,250.-



เดินทาง 6 - 7  คน  8,350.-

เดินทาง  8 - 9  คน  7,800.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

ราคาต๋ัวเครือ่งบิน
ไป-กลับ กรงุเทพฯ -นา่น

ราคา / คน
(ประมาณการ)

สายการบิน แอร์เอเซีย  2,300.- 4,570.-

สายการบินนกแอร์  2,600.- 5,400.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพ - นา่น - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พระธาตุเขาน้อย - อ.นาน้อย

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

07.25 / 08.45  แอร์เอเซีย หรอืนกแอร์ บินสู่สนามบินนา่น

08.30 / 10.05
 เดินทางถึงสนามบินนา่น...ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถคอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระข้ึนรถ
พร้อมเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง

ช่วงบ่าย
นา่นซิตี้ ทัวร์ เท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวในตัวเมืองนา่นชมวัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาตินา่น
วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดหัวข่วง วัดศรพัีนต้น วัดพระธาตุเขาน้อย



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

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

ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นท่ีประทับของ เจ้าผู้ ครองนครนา่น เรยีกว่า หอคำ ภายในจัดแสดง
ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้ นเมืองภาคเหนอื และชาวเขาเผ่าต่างๆ
สิ่งสำคัญท่ีสุดคือ "งาช้างดำ" ซึ่งไม่ทราบประวัติ ความเป็นมาสันนษิฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ำตาลเข้ม ไปทาง ดำ

ใหว้พระท่ี วัดพระธาตุช้างค้ำ คือ วัดหลวงกลางเวียง พญาภูเข่ง เจ้าผู้ ครองนครนา่น เป็นผู้ สร้าง เม่ือปี พ.ศ.1949
หรอืย้อนอดีตไปเกือบ 400 ปี ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย
พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ชาตินา่น คือ หอคำ อันเป็นท่ีประทับของพระเจ้าสุรยิพงษ์ผลิตเดชฯ พระเจ้านา่น
ทรงสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2446

ใหว้พระท่ี วัดหัวข่วง  เป็นวัดท่ีมีความสำคัญในเขตหัวแหวนเมืองนา่ต้ังอยู่ใกล้หอคำ
หรอืพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาตินา่น มีวิหาร และเจดีย์ มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา
สกุลช่างเมืองนา่นฝีมือประณตีงดงาม

ชม วัดศรีพันต้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ.2505 ภายในวัดมีวิหารท่ีสวยงาม ต้ังเด่นเป็นสง่า
มีสีทองระยับ เป็นอีกวัดหนึง่ในจังหวัดนา่นท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะ พระยานาคพญานาคเจ็ดเศียร
เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอรา่มสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก

ชม  วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนยีสถานท่ีสำคัญและเก่าแก่ สันนษิฐานว่ามีอายุรุน่ราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง
ตรงบรเิวณลานปูนพระพุทธรปูปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรศีรเีมืองนา่น
ถือเป็นจุดเดียวท่ีเหน็เมืองนา่นจากมุมสูง

อาหาร มื้ อกลางวัน    
ท่ีร้านบ้านข้าวซอย

มื้ อเย็น        
ร้านอาหาร

ท่ีพัก เฮอืนภูรภัิทรชัย  หรอื นาน้อย รสีอร์ท  หรอื สายนา่น รสีอร์ท

วันท่ี 1
กรงุเทพ - นา่น - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พระธาตุเขาน้อย - อ.นาน้อย

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


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

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภอนาน้อย เช่น ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย เฮอืนรถถีบ

ช่วงบ่าย    
เดินทางสู่อำเภอปัวชมสถานท่ีท่องเท่ียวเช่น ชุมชนบ้านหนองบัว ชมวัดปรางค์
และเข้าเช็คอินท่ีพัก 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
05.30  เดินทางชมทะเลหมอกท่ีสวยงามท่ีสุด ถึง 2 จุด
ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดท่ีสามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล
และเหน็วิวหัวสิงห์ต้ังตระหง่านและเดินทางต่อยังจุดชมวิว ผาชู้
หรอืผาเชิดชู ซึ่งจะเหน็ทะเลหมอกได้สวยงามเช่นเดียวกัน

เดินชมตลาดเช้าอำเภอนาน้อยและซื้ อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

ชม เฮอืนรถถีบ เป็นอาคารช้ันเดียว พื้ นท่ีประมาณ 600 ตารางเมตร อยู่ถนนเจ้าฟ้า
อำเภอเวียงสา ซึ่งเป็นบ้านพักของคุณสุพจน์
เต็งไตรรัตน์ เจ้าของผู้ สะสมจักรยานโบราณจำนวนมากและจัดแสดงให้ผู้ สนใจเข้าเย่ียมชมฟรี
ไม่จำหนา่ย หรอื แลกเปลี่ยนจักรยานทีสะสมไว้

ชมการกัดกล่อนของธรรมชาติท่ี เสาดินนาน้อย หรอืฮ่อมจ๊อม เกิดจากการท่ีดินตะกอน
ทับถม ถูกเลื่อนตัวสูงข้ึนจากผิวดิน ผ่านเวลานานหลายล้านปี
ถูกน้ำและฝนกัดเซาะจนทำให้เกิดรปูรา่งประหลาด แปลกตาอย่างท่ีเหน็ คล้ายแพะเมืองผี
ท่ีจังหวัดแพร่

ช่วงบ่าย    
ชมธรรมชาติยัง บ้านเห็ดหัวน้ำ อ.ปัว ชมการเพาะเหด็,ทำหัวเชื้ อเหด็
เช่นเหด็หอม,เหด็ยานางิ,นางฟ้า พร้อมชมชีวิตเกษตรกรและพื้ นท่ีการทำเกษตรของชาวบ้าน
ตำบลศิลาแลง

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

ชม วัดปรางค์ ท่ีวัดแหง่นี้ มีสิ่งมหัสจรรย์อยู่ท่ีประตูเข้าวัดนัน่ก็คือต้นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์
เป็นต้นไม้หันหลังให้แดดหันหน้า เข้าวัด และเชื่อหรอืไม่ว่าว่าต้นไม้มหัสจรรย์ต้นนี้  มีอารมณ์ขัน
เม่ือถูกคนสัมผัส ใบไม้จะไหวสั่นทุกคร้ัง

อิสระชมงานหัตถกรรมเครือ่งเงินท่ีข้ึนชื่อของเมืองนา่น
ซึ่งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบกันมาอย่างยาวนานโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ท่ีงดงามไม่แพ้ท่ีอื่นๆ
โดยเครือ่งเงินส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือของชาวเขาเผ่าเม่ียน (เย้า) และม้ง 



อาหาร มื้ อเช้า        
ท่ีรสีอร์ท

มื้ อกลางวัน    
ท่ีร้านอาหาร

มื้ อเย็น      
ท่ีร้านอาหาร

ท่ีพัก แสงทอง รสีอร์ท  หรอื  COCOA VALLEY RESORT  หรอื  ปวินท์ศิลป์ รสีอร์ท  

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

วันท่ี 3
อทุยานแห่งชาตินันทบุร ี- ดอยวาว - ดอยผาช้าง - อทุยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภอปัว เช่น อุทยานแหง่ชาตินันทบุร ีดอยวาว

ช่วงบ่าย    
เดินทางเข้าสู่อำเภอบ่อเกลือ ผ่านอุทยานแหง่ชาติดอยภูคา จุดชมวิว 1715

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


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า      
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี มีพื้ นท่ีครอบคลุมท้องท่ีอำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง
อำเภอบ้านหลวง จังหวัดนา่น มีสภาพป่า ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์
มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
มีจุดเด่นทางธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลายแหง่

ต่อยัง ดอยวาว เป็นอีกจุหนึง่ซึ่งนักชมวิวไม่ควรพลาด
โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนักท่องเท่ียวจะได้ตื่นตากับซากุระ หรอื ดอกพญาเสือโครง่
ออกดอกสีชมพูสะพรัง่ไปท่ัวบรเิวณ... ดอยวาว เป็นพื้ นท่ีมีความสูง จากระดับน้ำทะเล 1,674
เมตร และเป็นจุดท่ีสูงสุดของ อุทยานแหง่ชาตินันทบุรี

วัดหนองบัว วัดท่ีเก่าแก่ ประจำหมู่บ้านหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา สร้างข้ึน ในราว
พ.ศ.2405 สมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นหมู่บ้านไทลื้ อ และเป็นวัดท่ีมี ผลงานทางสถาปัตยกรรม
และจิตรกรรม ชิ้ นเอกของเมืองนา่น

ชมแอนด์ช้อป ชุมชนไทลื้ อ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา
ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว
และเลือกซื้ อผ้าทอพื้ นเมืองท่ีมีชื่อเสียง

ช่วงบ่าย  
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพพื้ นท่ีเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน
ซึ่งมีทิวทัศน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ อากาศบรสิุทธ ิ์  โดยเฉพาะ
ยอดดอยภูคา มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทัศน์ท่ีสวยงามมาก ดอยภูคา
เป็นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีจุดเด่นของอุยานแหง่ชาติดอยภูคา คือ
การได้มาชมต้นชมพูภูคา พันธ ุ์ ไม้ท่ีได้ชื่อ ว่าหายากท่ีสุดในโลกชนดิหนึง่

ชมธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว
1715 ตัวเลขท่ีเหน็นี้ เป็นตัวบอกความสูงของจุดชมวิวว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,715 เมตร
มีเวลาสบายๆให้ทุกท่าน ได้เก็บภาพสวยๆไว้เป็นท่ีระลึก

อาหาร มื้ อเช้า      
ท่ีรสีอร์ท  

มื้ อกลางวัน  
ท่ีร้านอาหาร

มื้ อเย็น       
ท่ีรสีอร์ท

ท่ีพัก บ่อเกลือรสีอร์ท 

วันท่ี 3
อทุยานแห่งชาตินันทบุร ี- ดอยวาว - ดอยผาช้าง - อทุยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ

http://bokluaview.com/


วันท่ี 4
ชมการทำเกลือสนิเธาว์- ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา - โฮงเจ้าฟองคำ - ซ้ือของฝาก - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า   
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภอบ่อเกลือ เช่นการทำเกลือสินเธาว์  ชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
 ชมหอศิลป์รมินา่น

ช่วงบ่าย 
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองนา่น ชมโฮมเจ้าฟองคำ ช้อบป้ิงของฝากของท่ีระลึก
ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

16.00 / 15.25 หรอื 19.30  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน แอร์เอเซีย หรอืนกแอร์

17.05 / 16.40 หรอื 20.45  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า       
ชมการทำ เกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน คือเกลือสินเธาว์
ซึ่งมีมาแต่โบราณ และวิธกีารทำเกลือปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธแีบบด้ังเดิม
จะตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก การทำเกลือ
ของชาวบ้านบ่อเกลือ นำน้ำเกลือท่ีตักจากบ่อมาต้มในกะทะประมาณ 4-5 ชั่วโมง
ให้น้ำเกลือระเหยแห้ง จากน้ันก็จะนำไม้พายมาตักเกลือใส่ตะกร้าท่ีแขวนไว้
เหนอืกะทะเพื่อให้น้ำเกลือไหลลงมาในกะทะทำอย่างนี้ ไปเรือ่ย...

ชม ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ต้ังอยู่ท่ีตำบลภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จังหวัดนา่นอยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว
เป็นโครงการในพระราชดำรขิองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ศูนย์พัฒนาภูฟ้ามีท่ีพักให้นักท่องเท่ียวสามารถพักชมวิธกีารปลูกชา ชมผลิตภัณฑ์ภูฟ้า

ชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้ นท่ีกว่า 13 ไร่
หา่งจากเมืองนา่นประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมศิลปะและ วัฒนธรรมของจังหวัดนา่น
หอศิลป์สร้างข้ึนในสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นธรรมชาติ เพื่อให้คนท่ีมาเสพศิลปะน้ันได้ความรู้ สึกสบาย

ช่วงบ่าย  
เดินทางต่อชม โฮงเจ้าฟองค่ำ นอกจากชมวัดวาอารามท่ีมีความสวยงามแล้ว
ต้องไม่พลาดชมบ้านเจ้าล้านนาไทยในยุคเก่าท่ีถูกอนรัุกษ์ไว้ค่อนข้างสมบูรณ์
ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีค่าย่ิงพร้อมเรยีนรู้ การทอผ้าพื้ นเมือง

ให้ทานได้จับจ่ายในการซื้ อของฝากไม่จะเป็นของใช้หรอืของกินเพื่อฝากท้ังญาติมิตรและเพื่อนบ้าน...
ได้เวลานำท่านสู่สนามบินนา่นเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

อาหาร มื้ อเช้า      
ท่ีรสีอร์ท  

มื้ อกลางวัน  
ท่ีร้านอาหาร

(เงื่อนไข)



ราคานี้ รวม

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

ราคานี้ ไม่รวม   

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ดอนเมือง - สนามบินนา่น
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครือ่งดื่ม มีแอลกอฮอลล์

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/northern/890

https://www.atsiamtour.com/northern/890
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