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แพค็เกจทัวร์นา่น ดอยเสมอดาว บอ่เกลือ 3 วัน 2 คืน โดยเครือ่งบิน
ต้ังแต่ 4 ท่าน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

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

ชมธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว1715
เกลือสินเธาว์ ชมการทำเกลือบนภูเขา
นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนยีสถานท่ีสำคัญ
วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนยีสถานท่ีสำคัญและเก่าแก่
วัดภูมินทร์ เป็นวัดท่ีสร้างทรงจัตุรมุข
นัง่รถรางชมบรรยากาศของเมืองนา่น
ชมพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาตินา่น
ชมวัดหนองบัว วัดท่ีเก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว

 ราคา



จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

 เดินทาง  4 - 5   คน 7,800.- 

 เดินทาง  6 - 7   คน 6,900.-

 เดินทาง  8 - 9   คน 5,500.- 

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,300.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – สนามบินนา่น – อำเภอนาน้อย 

การเดินทาง ช่วงเช้า  
00.00  นัดพบกันท่ีสนามบินดอนเมือง เค้าเตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรอื นกแอร์
เจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour อำนวยความสะดวกในการช็คอิน

00.00  เดินทางสู่ จ.นา่น โดยสายการบิน...

00.00  เดินทางถึงสนามบินนา่น เจ้าหน้าท่ี ไกด์ ให้การต้อนรับ นำสัมภาระข้ึนรถตู้
แล้วเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว  เช่น นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง  ชมโฮงเจ้าฟองคำ

ช่วงบ่าย    
หลังการชมสถานีท่่องเท่ียว
ชมวัดภูมินทร์  วัดพระธาตุช้างค้ำ  พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ชาตินา่น  ชมวัดม่ิงเมือง
 เวลาสมควรเดินทางเข้าสู่อำเภอนาน้อยเพื่อเช็คอินท่ีพัก



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

ชม โฮงเจ้าฟองคำ นอกจากชมวัดวาอารามท่ีมีความสวยงามแล้ว
ต้องไม่พลาดชมบ้านเจ้าล้านนาไทยในยุคเก่าท่ีถูกอนรัุกษ์ไว้ค่อนข้างสมบูรณ์
ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีค่าย่ิงพร้อมเรยีนรู้ การทอผ้าพื้ นเมือง 

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

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

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน คือ หอคำ อันเป็นท่ีประทับของพระเจ้าสุรยิพงษ์ผลิตเดชฯ
พระเจ้านา่น ทรงสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2446 คือวัดหลวงกลางเวียง พญาภูเข่ง
เจ้าผู้ ครองนครนา่น เป็นผู้ สร้าง เม่ือปี พ.ศ.1949 หรอืย้อนอดีตไปเกือบ 400 ปี
ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย  

ชม วัดมิ่งเมือง เป็นท่ีประดิษสถานของหลักเมือง และจุดเด่นของวัดนี้  คือ สถาปัตยกรรม
ท่ีผสมผสานแนวความคิดสมัยใหม่... เวลาสมควรเดินทางสู่อำเภอนาน้อย 

อาหาร มื้ อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย 

มื้ อเย็น          
อิสระตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก เฮอืนภูรภัิทรชัย  หรอื นาน้อย รสีอร์ท  หรอื สายนา่น รสีอร์ท

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – สนามบินนา่น – อำเภอนาน้อย 

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


วันท่ี 2
อทุยานแห่งชาติศรนีา่น - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - ชุมชนไทล้ือ บ้านหนองบัว  - เชียงกลาง 

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เช้าตรู ่เดินทางชมทะเลหมอกท่ีสวยงามท่ีสุด 2 จุด
หลังอาหารเช้าเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทาง

ช่วงบ่าย    
หลังชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดภูก็ต เดินเข้าเช็คอินท่ีพักท่ี อ.เชียงกลาง 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
05.30  เดินทางชมทะเลหมอกท่ีสวยงามท่ีสุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว
ซึ่งเป็นจุดท่ีสามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเหน็วิวหัวสิงห์ต้ังตระหง่านและจุดชมวิวผาชู้  หรอืผาเชิดชู
ซึ่งจะเหน็ทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งท้ังทะเลหมอกท้ัง 2 จุด จะลอยเหนอื แม่น้ำนา่น งดงามมาก

หลังทานอาหารเช้า เดินทางสู่ เสาดิินนาน้อย หรอื ฮ่อมจ๊อม
ซึ่งเป็นประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เนนิดินท่ีถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรปูทรงแปลกตา

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

แวะชมการทอผ้าท่ีมีเอกลักษณ์ของเมืองนา่นท่ี ร้านวรภ่รณ์ผ้าทอ มีการทอผ้าลวดลายเอกลักษณ์ของเมืองนา่น
อาทิเช่น ซิ่นม่าน ซิ่นป้อง ผ้าลายน้ำไหล ผ้าคำเคิบ   

ช่วงบ่าย      
นำชิมขนมหวานร้านดังของเมืองนา่น ร้านขนมหวานป้านิม่  

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

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

ชมวัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวรว่มสมัย 3 มิติ
ท่ีแสดงวัฒนธรรมประเพณท้ีองถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ
ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เหน็ทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแหง่ชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง



อาหาร มื้ อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย 

มื้ อเย็น        
อิสระตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก แสงทอง รสีอร์ท  หรอื  COCOA VALLEY RESORT  หรอื  ปวินท์ศิลป์ รสีอร์ท  

วันท่ี 2
อทุยานแห่งชาติศรนีา่น - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - ชุมชนไทล้ือ บ้านหนองบัว  - เชียงกลาง 

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

การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางสู่อุทยานแหง่ชาติดอยภูคา จุดหมายท่ีอำเภอบ่อเกลือ 

ช่วงบ่าย      
หลังเสรจ็สิ้ นการชมสถานท่ีท่องเท่ียวแล้วเดินทางสู่ตัวเมืองนา่น...
เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน 

 00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน...

 00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ  

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


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
หลังอาหาร อิสระให้คุณได้สัมผัสถึงธรรมชาติ อาทิเช่น ตื่นเช้าไปป่ันจักรยานกลางทุ่งนา
ไปดูพระอาทิตย์ข้ึนบนยอดทิวเขาเชียงกลาง
บอกได้คำเดียวว่าคุณจะได้เหน็ภาพความประทับใจท่ีนา่จดจำอย่างแนน่อน

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม อากาศบรสิุทธ ิ์
โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคามีเมฆปกคลุมตลอดท้ังฤดูฝนและฤดูหนาว ทำให้มีทิวทัศน์ท่ีสวยงามมาก
ดอยภูคา เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ท้ังพืชพรรณและสัตว์ป่าท่ีมีความสำคัญต่อระบบนเิวศน์
รวมท้ังเป็น แหล่งกำเนดิของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำนา่น ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า
ท่ีคอยหล่อเลี้ ยงชีวิตของชาวจังหวัดนา่น 

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

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

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

เดินทางกลับ อ.เมืองน่าน...
ให้ท่านได้จับจ่ายในการซื้ อของฝากไม่จะเป็นของใช้หรอืของกินเพื่อฝากท้ังญาติมิตรและเพื่อนบ้าน

อาหาร มื้ อเช้า        
โรงแรมท่ีพัก

มื้ อกลางวัน   
อิสระตามอัธยาศัย 

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

 

ราคานนี้ รวม

ค่าท่ีพัก 2 คืน (ท่ีนาน้อย 1 คืน ท่ีเชียงกลาง 1 คืน)



ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถตู้  วีไอพี ตลอดการเดินทาง
ค่าไกด์ ให้บรกิารตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี
ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคาไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครือ่งดื่มมีแอลกอฮอลล์
ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ กรงุเทพฯ-นา่น

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northern/948

https://www.atsiamtour.com/northern/948
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