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แพค็เกจทัวร์นา่น ล่องแก่งน้ำว้า บอ่เกลือ 3 วัน 2 คืน โดยเครือ่งบิน
ต้ังแต่ 6 ท่าน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ-นา่น

ล่องแก่งกับสายน้ำหว้าท่ีสุกสนาน  
สัมผัสวิถีไทลื้ อท่ีวัดหนองบัว  
ชมต้นชมพูภูคาท่ีหาชมได้ยากย่ิง  
ชมการทำเกลือแบบโบราณ
ชมการทำเครือ่งเงิน
นมัสกสนพระธาตุแช่แห้ง  
ชมวิวเมืองนา่นท่ีวักพระธาตุเขาน้อย
ชมงาช้างดำท่ีพิพิธภัณฑ์จังหวัดนา่น
ทานอาหารแบบพิ้ นบ้าน



 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน

เดินทาง   6   คน 8,250.- 

เดินทาง   8   คน 7,950.-

เดินทาง  10   คน  7,650.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพ - นา่น - ล่องแก่งอทุยานแม่จรมิ

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

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
เดินทางสู่อุทยานแม่จรมิ ซึ่งหา่งจากเมืองนา่น 60 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเหนดิของต้นน้ำ สภาพเป็นป่าดิบ
ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ มีสัตว์ป่าหลายชนดิ 

ช่วงบ่าย  
นำล่องแก่งไปกับสายน้ำว้าท่ีสนกุสนานและตื่อนเต้น
และการล่องแก่งจะไปสิ้ นสุดท่ีบ้านหาดไล่... หลังจากน้ันเดินทางกลับท่ีพักในตัวเมืองนา่น 

เข้าเช็คอินท่ีพัก... อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย



อาหาร มื้ อเช้า        
ร้านอาหาร

มื้ อกลางวัน    
ร้านอาหาร

มื้ อเย็น        
ร้านอาหารรมิน้ำนา่น / ชิมของหวานป้านิม่

ท่ีพัก บ้านนา่น  หรอื นา่นบูติกโฮเทล  หรอื โรงแรมนา่นตรึงใจ

วันท่ี 1
กรงุเทพ - นา่น - ล่องแก่งอทุยานแม่จรมิ

วันท่ี 2
นา่น - วัดไทล้ือหนองบัว - บ่อเกลือ - เชียงกลาง

การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางสู่อำเภอปัว ต่อด้วยเดินทางสู่อำเภอบ่อเกลือ 

ช่วงบ่าย    
เดินทางกลับจากบ่อเกลือสู่ท่ีพักอำเภอเชียงกลาง

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


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

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

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

ชมธรรมชาติท่ี อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพพื้ นท่ีเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน
ซึ่งมีทิวทัศน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ อากาศบรสิุทธ ิ์  โดยเฉพาะ
ยอดดอยภูคา มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทัศน์ท่ีสวยงามมาก ดอยภูคา
เป็นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีจุดเด่นของอุยานแหง่ชาติดอยภูคา คือการได้มาชมต้นชมพูภูคา
พันธ ุ์ ไม้ท่ีได้ชื่อ ว่าหายากท่ีสุดในโลกชนดิหนึง่

ชมธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว1715 ตัวเลขท่ีเหน็นี้ เป็นตัวบอกความสูงของจุดชมวิวว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเล
1,715 เมตร มีเวลาสบายๆให้ทุกท่าน ได้เก็บภาพสวยๆไว้เป็นท่ีระลึก

อิสระชม งานหัตถกรรมเคร ื่องเงิน ท่ีข้ึนชื่อของเมืองนา่น
ซึ่งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบกันมาอย่างยาวนานโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ท่ีงดงามไม่แพ้ท่ีอื่นๆ
โดยเครือ่งเงินส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือของชาวเขาเผ่าเม่ียน (เย้า) และม้ง  

อาหาร มื้ อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ร้านอาหารบ่อเกลือวิว

มื้ อเย็น      
ห้องอาหารรสีอร์ท

วันท่ี 2
นา่น - วัดไทล้ือหนองบัว - บ่อเกลือ - เชียงกลาง



ท่ีพัก แสงทอง รสีอร์ท  หรอื  COCOA VALLEY RESORT  หรอื  ปวินท์ศิลป์ รสีอร์ท  

วันท่ี 2
นา่น - วัดไทล้ือหนองบัว - บ่อเกลือ - เชียงกลาง

วันท่ี 3
เชียงกลาง - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุเขาน้อย - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินทางกลับสู่ตัวเมืองนา่น ใหว้พระและชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น พระธาตุแช่แห้ง

ช่วงบ่าย    
หลังชมสถานท่ีท่องเท่ียวและซื้ อของท่ีระลึกแล้ว ได้เวลาเดินทางสู่สนามบินเมืองนา่น

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


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
หลังอาหาร อิสระป่ันจักรยานชมธรรมชาติแบบชิลๆบรเิวณไกล้ๆรสีอร์ท

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

ใหวพระท่ี วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนยีสถานท่ีสำคัญและเก่าแก่
สันนษิฐานว่ามีอายุรุน่ราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง
ตรงบรเิวณลานปูนพระพุทธรปูปางลีลาองค์ใหญ่ คือ
พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรศีรเีมืองนา่น ถือเป็นจุดเดียวท่ีเหน็เมืองนา่นจากมุมสูง

ช่วงบ่าย     
ชม 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 

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

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

นั่งรถราง ชมบรรยากาศของเมืองนา่น พร้อมซื้ อของฝากของท่ีระลึกท่ีศูนย์โอท๊อปนา่น 

อาหาร มื้ อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน   
ร้านอาหารแหนมสุนย์ี

วันท่ี 3
เชียงกลาง - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุเขาน้อย - กรงุเทพฯ



ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก ระดับ 4* 2 คืน (พัก 2 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
รถตู้ ปรับอากาศ วีไอพี
ไกด์นำเท่ียวตลอดการเดินทาง
ค่าบรกิารล่องแก่ง
ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
Coffee Break ช่วงบ่าย ท้ัง 3 วัน

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/946

https://www.atsiamtour.com/northern/946
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