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แพค็เกจทัวร์นา่น ชมเมืองเก่า เสพงานศิลป์ สัมผัสวิถีชมุชน 2 วัน 1
คืน โดยเครือ่งบิน ต้ังแต่ 4 ท่าน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

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

ชมพระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์  
สักการะพระพุทธรปูทองคำ วัดพระธาตุช้างค้ำ
เรยีนรู้ ประวัติศาสตร์ท่ี หออัตลักษณ์นครนา่น
ชมการทอผ้าท่ี วราภรณ์ผ้าทอ
ชมศิลปกรรมรว่มสมัย ท่ีหอศิลป์รมินา่น
ชมจิตกรรมฝาผนังแบบโบราณท่ีวักหนองบัว
วัดพระธาตุแช่แห้ง  สักการะพระธาตุประจำปีเถาะ

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  4 - 5 คน 3,490.-

เดินทาง  6  - 7  คน   3,050.-



เดินทาง  8 - 9  คน
  2,850.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,400.-

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สนามบินนา่น - วัดภูมินทร์  

การเดินทาง ช่วงเช้า  
00.00  นัดพบกันท่ีสนามบินดอนเมือง เค้าเตอร์สายการบิน สายการบินแอร์เอเซีย หรอื สายกานบินนกแอร์
ข้ึนอยู่ช่วงจองใครถูกกว่ากัน 

00.00  สายการบินแอร์เอเซีย หรอืสายกานบินนกแอร์ บินสู่สนามบินนา่น

00.00  เดินทางถึงสนามบินนา่น ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถคอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระข้ึนรถ
    



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
ชมวัดภูมินทร์ เป็นวัดท่ีสร้างทรงจัตุรมุข ท่ีดูคล้ายต้ังอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว
แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัว ตรงใจกลางพระอุโบสถจัตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธรปูขนาดใหญ่ 4 องค์
หันพระพักตร์ออกด้านประตูท้ังสี่ทิศ เป็นพระพุทธรปูปางมารวิชัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรือ่งราวชาดก
วิถีชีวิตตำสนานพื้ นบ้าน

ชมวัดมิ่งเมือง ชมความสวยงามวิจิตรบรรจงของลวดลายศิลปะปูนป้ันประดับตกแต่งตัววิหารและพระอุโบสถล้านนาสีขาว
ซึ่งเป็นแนวคิดต้นแบบของวัดรอ่งขุ่นท่ีจังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุช้างค้ำ คือวัดหลวงกลางเวียง พญาภูเข่ง เจ้าผู้ ครองนครนา่น เป็นผู้ สร้าง เม่ือปี พ.ศ.1949
หรอืย้อนอดีตไปเกือบ 400 ปี ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ
ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย และประดิษฐานพระบรมสารรีกิธาตุ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน คือหอคำ อันเป็นท่ีประทับของพระเจ้าสุรยิพงษ์ผลิตเดชฯ เจ้าผู้ ครองเมืองนา่น
ทรงสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2446 เรยีกว่า หอคำ ภายในจัดแสดง

ช่วงบ่าย   
หออัตลักษณ์นครน่าน ถือเป็นแหล่งเรยีนรู้ ทางประวัติศาสตร์ในรปูแบบพิพิธภัณฑ์เชื่อมโยงกับยุคสมัย
จะเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นอนสุรณ์ของคนล้านนาอย่างแท้จรงิ
และถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติในการบันทึกเรือ่งราวท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนีาถ และพระบรมวงศานวุงศ์ ท่ีได้เสด็จมาเย่ียมเยือนราษฎรในพื้ นท่ีจังหวัดนา่น
ด้วยความสำนึกในพระมหากรณุาธคิุณ และการพัฒนาแหล่งเรยีนรูท่างประวัติศาสตร์ท่ีมีข้อมูลอย่างเป็นระบบ
นำเสนอพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิตในรปูแบบท่ีทันสมัย และเชื่อมโยงกับยุคสมัยต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
จนกระท่ังมาเป็นเมืองนา่นในปัจจุบัน

วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา สักการะพระประธานปางประทับยืนหนึง่เดียวในล้านนาสูง 8 ศอก (4 เมตร)
และเยี่ยมชมท่ีว่าการอำเภอเวียงสา ซึ่งมีการจัดแสดง อนสุรณ์รอยพระบาทแรกแหง่แผ่นดินนา่น
สถานท่ีซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็นพระบรมราชินนีารถ เสด็จเยือนจังหวัดนา่น
เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2501

แวะชมการทอผ้าท่ีมีเอกลักษณ์ของเมืองนา่นท่ี ร้านวราภรณ์ผ้าทอ มีการทอผ้าลวดลายเอกลักษณ์ของเมืองนา่น อาทิเช่น
ซิ่นม่าน ซิ่นป้อง ผ้าลายน้ำไหล ผ้าคำเคิบ

เดินทางกลับเมืองนา่นแวะชมพระอาทิตย์ตกดิน บรเิวณมุมสูงของเมืองนา่นท่ี วัดพระธาตุเขาน้อย

เลือกซื้ อของฝากและของท่ีระลึก ณ. ศูนย์โอท๊อปนา่นและชมสินค้่พื้ นเมืองพร้อมชิมอาหารถิ่นเมืองนา่น ณ.
ถนนคนเดินข่วงเมืองนา่น

อาหาร มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย

มื้ อเย็น
อิสระทานอาหารเย็นท่ีถนนคนเดินตามอัธยาศัย

ท่ีพัก บ้านนา่น  หรอื นา่นบูติกโฮเทล  หรอื โรงแรมนา่นตรึงใจ

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สนามบินนา่น - วัดภูมินทร์  

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


วันท่ี 2
หอศิลป์รมินา่น - วัดหนองบัว - วัดพระธาตุแช่แห้ง - กรงุเทพฯ 

การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ในเมืองและอำเภอปัว

ช่วงบ่าย     
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวจนได้เวลาเดินทางสู่สนามบินนา่น

00.00  เหนิฟ้าจากสนามบินแพรสู่่สนามบินดอนเมือง 

00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ  

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า     
วัดศรีพันต้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ.2505 ภายในวัดมีวิหารท่ีสวยงาม
ต้ังเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ
เป็นอีกวัดหนึง่ท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได
หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอรา่มสวยงามตระการตา
มีความสวยงามมาก ภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า
และประวัติ การกำเนดิ เมืองนา่น โดยช่างชาวนา่น เป็นภาพ
เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างย่ิง

ชมหอศิลป์ริมน่าน   
เป็นหอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้ นท่ีกว่า 13 ไร ่หา่งจากเมืองนา่นประมาณ
20 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมศิลปะและ วัฒนธรรมของจังหวัดนา่น
หอศิลป์สร้างข้ึนในสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นธรรมชาติ
เพื่อให้คนท่ีมาเสพศิลปะน้ันได้ความรู้ สึกสบาย

เดินทางต่อยังอำเภอท่าวังผา แวะหมู่บ้านหนองบัว แหล่งทอผ้าพื้ นเมืองนา่น ผ้าลายน้ำไหล
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดนา่นและเย่ียมชมวัดหนองบัว ซึ่งมีภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีสวยงาม

ช่วงบ่าย  
เดินทางกลับยังเทศบาลเมืองนา่น ไปทำตุงก้าคิง (ตุงมีขนาดเท่าตัวคน)
ถวายพระเพื่อเป็นศิรมิงคล ณ.วัดพระเกิด (หากลูกค้่ต้องการทำต้องสั่งล่วงหน้าครับ)
พร้อมเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด

เยี่ยมชม โองเจ้าฟองคำ คุ้ มเรอืนไม้โบราณของเจ้าศรตีุมมา หลานของเจ้ามหาวงศ์
เจ้าผู้ ครองนครเมืองนา่น องค์ท่ี 12 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีจัดแสดงวิถีชีวิต
เครือ่งใช้โบราณและการทอผ้าพื้ นเมืองนา่น
หรอืจะรว่มกิจกรรมทำกระทงดอกไม้สดเพื่อไปสักการะท่ีวัดพระธาตุแช่แห้ง

นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนยีสถานท่ีสำคัญของเมืองนา่น มีอายุกว่า 600 ปี
ชาวล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์
พระธาตุแซ่แห้ง หรอืชาวล้านนาจะเรยีกกันว่า การชูธาตุ
น้ันจะทำได้รับอานสิงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ
มาเบียดเบียน 



อาหาร มื้ อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย

วันท่ี 2
หอศิลป์รมินา่น - วัดหนองบัว - วัดพระธาตุแช่แห้ง - กรงุเทพฯ 

 
ราคานี้ รวม 

ค่าท่ีพักระดับ 4* 1 คืน (พัก 2 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่า Coffee Break
ค่ารถตู้  วีไอพี ตลอดการเดินทาง
ค่าไกด์ให้บรกิารตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000.-
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคานี้ ไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - สนามบินนา่น

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northern/947

https://www.atsiamtour.com/northern/947

	ไฮไลท์ทริป
	ราคา
	รายละเอียด
	รูปภาพ

