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แพค็เกจทัวร์นา่น ผาชู้  ดอยเสมอดาว 2 วัน 1 คืน โดยเครือ่งบิน
ต้ังแต่ 6 ท่าน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ-นา่น

วัดพระธาตุแช่แห้ง ปูชนยีสถานสำคัญของเมืองนา่น
วัดภูมินทร์  สร้างทรงจตุมุขท่ีดูคล้ายต้ังอยู่บนหลังพยานาค
วัดพระธาตุช้างค้ำ   ว้ดเก่าอายุกว่า 400 ปี
ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอก 
ลิ้ มรสอาหารพื้ นเมือง เช่นข้าวซอย ลาบคั่ว ขนมจีนน้ำเงี้ ยว

 ราคา



ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

 เดินทาง   6 - 7  คน 4,700.-

 เดินทาง   8 - 9  คน 4,250.-

 เดินทาง  10  คนข้ึนไป 3,950.-

 

ราคาต๋ัวเครือ่งบิน
ไป-กลับ กรงุเทพฯ -นา่น

ราคา/คน
(ประมาณการ)

 สายการบิน แอร์เอเซีย  2,300.- 4,570.-

 สายการบินนกแอร์  2,600.- 5,400.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - นา่น - พระธาตุแช่แห้ง - วันภูมินทร์ - วัดช้างค้ำ - พระธาตุเขาน้อย - นาน้อย

การเดินทาง ช่วงเช้า   
05.30 / 07.00  นัดพบกันท่ีสนามบินดอนเมือง เค้าเตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรอื
นกแอร์   ข้ึนอยู่ช่วงจองใครถูกกว่ากัน 

07.25 / 08.45  แอร์เอเซีย หรอืนกแอร์ บินสู่สนามบินนา่น

08.30 / 10.05  เดินทางถึงสนามบินนา่น...
ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถคอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระข้ึนรถ

ช่วงบ่าย     
เดินทางสู่ อำเภอนาน้อย เพื่อเช็คอินท่ีพัก



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

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นท่ีประทับของ เจ้าผู้ ครองนครนา่น เรยีกว่า
หอคำ ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์
และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้ นเมืองภาคเหนอื และชาวเขาเผ่าต่างๆ สิ่งสำคัญท่ีสุดคือ
งาช้างดำ ซึ่งไม่ทราบประวัติ ความเป็นมา สันนษิฐานว่าเป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ำตาลเข้ม
ไปทาง ดำ

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

วัดหัวข่วง เป็นวัดท่ีมีความสำคัญในเขตหัวแหวนเมืองนา่ต้ังอยู่ใกล้หอคำ
หรอืพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาตินา่น มีวิหาร และเจดีย์
มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองนา่นฝีมือประณตีงดงาม

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

ช่วงบ่าย   
วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนยีสถานท่ีสำคัญและเก่าแก่
สันนษิฐานว่ามีอายุรุน่ราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง
ตรงบรเิวณลานปูนพระพุทธรปูปางลีลาองค์ใหญ่ คือ
พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรศีรเีมืองนา่น ถือเป็นจุดเดียวท่ีเหน็เมืองนา่นจากมุมสูง...

เวลาสมควร นำเดินทางสู่ท่ีพักอำเภอนาน้อย.

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - นา่น - พระธาตุแช่แห้ง - วันภูมินทร์ - วัดช้างค้ำ - พระธาตุเขาน้อย - นาน้อย



เวลาสมควร นำเดินทางสู่ท่ีพักอำเภอนาน้อย.
อาหาร มื้ อกลางวัน   

ร้านอาหาร

มื้ อเย็น        
ร้านอาหาร

ท่ีพัก เฮอืนภูรภัิทรชัย  หรอื นาน้อย รสีอร์ท  หรอื สายนา่น รสีอร์ท

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - นา่น - พระธาตุแช่แห้ง - วันภูมินทร์ - วัดช้างค้ำ - พระธาตุเขาน้อย - นาน้อย

วันท่ี 2
อทุยานศรนีา่น - ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - เสาดินนาน้อย 

การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภอนาน้อย เช่น ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย
เฮอืนรถถีบ

ช่วงบ่าย    
ชมสถานท่ีท่องเท่ียงในเมืองนา่น เช่น
ชมหอศิลป์ริมน่าน ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

16.00 / 15.25 หรอื 19.30  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน แอร์เอเซีย
หรอืนกแอร์

17.05 / 16.40 หรอื 20.45  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ

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


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
05.30  ชมทะเลหมอกท่ีสวยงามท่ีสุด ถึง 2 จุด ได้แก่ดอยเสมอดาว
ซึ่งเป็นจุดท่ีสามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเหน็วิวหัวสิงห์ต้ังตระหง่านและจุดชมวิว
ผาชู้  หรอืผาเชิดชู ซึ่งจะเหน็ทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก 

เดินชมตลาดและซื้ อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

ชมการกัดกล่อนของธรรมชาติท่ี เสาดินนาน้อย หรอืฮ่อมจ๊อม เกิดจากการท่ีดินตะกอน
ทับถม ถูกเลื่อนตัวสูงข้ึนจากผิวดิน ผ่านเวลานานหลายล้านปี
ถูกน้ำและฝนกัดเซาะจนทำให้เกิดรปูรา่งประหลาด แปลกตาอย่างท่ีเหน็ คล้ายแพะเมืองผี
ท่ีจังหวัดแพร่

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

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

กลับสู่ตัวเมืองนา่น พักเบรคด้วยการนัง่ชมวิวชิลๆท่ี Sweety
9 สัมผัสบรรยากาศการแต่งร้านสไตล์หวานๆ
ท่ีกลมกลืนได้อย่างลงตัวกับความคลาสสิคของตึกไม้ พร้อมทานกาแฟสดรสหอมกรุน่
รวมท้ังซื้ อของฝากด้วย... หากซื้ อของฝากยังไม่จุใจท่ีนา่นยังมีให้ได้เลือกอีกหลายแหง่

อาหาร มื้ อเช้า        
ท่ีรสีอร์ท

มื้ อกลางวัน  
ท่ีร้านอาหาร

วันท่ี 2
อทุยานศรนีา่น - ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - เสาดินนาน้อย 

[เงื่อนไข]



ราคานี้ รวม

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

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-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/893

https://www.atsiamtour.com/northern/893
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