
 

 

 

มนตเ์สน่หน่์าน 5 วนั  

น่าน-บ่อเกลือ-ปัว-สะปัน-อุทยานแห่งชาติดอยภคูา-วังศิลา 

-กาแฟไทล้ือ-ดอยเสมอดาว 

เดินทางสะดวกสบายไปกับทัวรก์รุ๊ปเล็ก เพียง 6 – 8 ท่าน ด้วยรถตู้ V I P  
สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ตื่นตาตื่นใจไปกับธรรมชาติอันงดงามตลอดการเดินทาง และบริเวณที่พัก 

 

อิ่มอร่อยไปกับอาหารหลากหลายประเภท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

***ลูกค้าสามารถน่ังเคร่ืองบินมา Join Group ทีจ่ังหวัดน่าน หรือตามทีไ่ด้ตกลงภายใต้
เงือ่นไขของการบริการ*** 



 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - วดัพระศรีรตันมหาธาตวุรมหาธาต ุ- พระราชวงัจนัทร ์– น่าน 

07.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ จงัหวดัน่ำน โดยรถตูป้รบัอำกำศ VIP  

07.30 น. ลอ้หมุนออกจำกจุดนัดพบ มุ่งหน้ำสู่จงัหวดัน่ำน ระหวำ่งทำงใหท้่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

11.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย  จำกน้ันน ำท่ำนแวะชม วดัพระศรีรตันมหาธาตวุรมหาวิหาร ใหท้่ำนไดก้รำบไหวข้อพร  

พระพุทธชนิรำช พระพุทธรูปคู่บำ้นคู่เมืองของชำวพิษณุโลก และถือว่ำเป็นพระพุทธรูปท่ีมี 

ควำมงดงำมมำกท่ีสุดองค์หน่ึงของประเทศ และให้ท่ำนไดลื้อกซื้ อของฝำกของท่ีระลึก

บริเวณภำยในวัด น ำท่ำนชมพระราชวังจันทน์ ตั้งอยู่ติดกับค่ำยสมเด็จพระนเรศวร

มหำรำช เป็นพระรำชวงัโบรำณ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ำน่ำนฝั่งตะวนัตก ถือเป็นสถำนท่ีส ำคัญอีก 

แห่งหน่ึงประจ ำเมืองพิษณุโลก เน่ืองจำกเป็นท่ีเสด็จพระรำชสมภพของสมเด็จพระนเรศวร

มหำรำช จำกน้ันสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่จงัหวดัน่ำน 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร” 

ค ำ่  จำกน้ันน ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั พีเอ็กซ1์22 ดีเบสต ์โฮเทล หรือ เทียบเท่ำ 

 

 
 
 
 
 
 

 

วนัที่สอง น่าน - พระธาตแุช่แหง้ - วดัภูมินทร ์- เดอะวิว@ก่ิวม่วง - ถนนลอยฟ้า โคง้เลข 3  

– บ่อเกลือสินเธาว ์- อุ่นไอมาง 

07.30 น.  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ก าหนดวนัเดินทาง 

09 - 13 ตลุาคม 2563 

22 - 26 ตลุาคม 2563 

18 – 22 พฤศจิกายน 2563 

03 – 07 ธนัวาคม 2563 

09 – 13 ธนัวาคม 2563 

30 ธนัวาคม 2563 – 03 มกราคม 2564 



 

08.30 น. จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสักกำระ พระธาตุแช่แหง้ พระธำตุคู่บำ้นคู่เมืองของชำวน่ำน 

สนันิษฐำนว่ำมี อำยุรำว 600 ปี เป็นศิลปะกำรก่อสรำ้ง ท่ีมีควำมวิจิตรงดงำม อีกแห่งหน่ึง 

ของภำคเหนือ ท่ีเป็นศิลปะ กำรก่อสรำ้ง ท่ีไดร้บัอิทธิพล กำรก่อสรำ้งมำจำกเจดียพ์ระธำตุ

หริภุญไชย โดยมีลกัษณะโดยรอบๆ ของ องคพ์ระธำตุ คือจะมี กำรบุรอบองค ์ดว้ยทองจงัโก

ในส่วน ของทำงเดิน ขึ้ นสู่งองคพ์ระธำตุน้ัน จะเป็นตวัพญำนำค หน้ำบนัเหนือประตูทำงเขำ้

ลักษณะของกำรป้ัน จะเป็นลำยนำคเกี้ ยวท่ีเป็น เอกลักษณ์เฉพำะของ ช่ำงฝีมือและของ 

ศิลปะ ของจังหวัดน่ำนโดยแทจ้ริง ชำวเมืองลำ้นนำมีควำมเชื่อกัน ว่ำกำร ไดเ้ดินทำงไป

สกักำรบูชำกรำบไหวน้มสักำรองคพ์ระธำตุแซ่แหง้ หรือชำวลำ้นนำจะเรียกกนัว่ำ กำรชูธำตุ 

แลว้น้ันจะท ำไดร้บั อำนิสงคอ์ย่ำงแรงกลำ้ ท ำใหช้ีวิตอยู่ดี มีสุข ปรำศจำกโรคภยัต่ำงๆ มำ

เบียดเบียน หน้ำท่ีกำรงำนเจริญกำ้วหน้ำ เป็นตน้ 

น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ วัดภูมินทรเ์ดิมมีช่ือว่า “วดัพรหมมินทร”์ จุดเด่นของวดัน้ีคือ "พระ

อุโบสถจตุรมุข” สถำปัตยกรรมอันโดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์เฉพำะ ท่ีรวมเอำโบสถ์ วิหำร 

และเจดีย ์ไวใ้นอำคำรเดียวกัน ในลักษณะกำรจ ำลองแผนภูมิจกัรวำลตำมควำมเชื่อแห่ง

พุทธศำสนำ โดยมีพระประธำนจตุรทิศปำงมำรวิชยั 4 องค ์หนัหน้ำออกสู่ประตูทั้ง 4 ทิศ 

ประดิษฐฐ์ำนอยูภ่ำยใน มีเร่ืองเล่ำกนัวำ่ หำกใครจะไปกรำบขอพรพระจตุรทิศ ใหพ้ยำยำม 

สงัเกตหน้ำองคพ์ระ 1 ในทั้งสี่ทิศ ซึ่งจะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่ำน้ัน ท่ีหน้ำองคพ์ระประธำน

จะมีลักษณะยิ้ มแยม้มำกกว่ำทั้ง 3 ทิศท่ีเหลือ ก็ใหก้รำบขอพรยังทิศน้ันแล้ว จะได้สม

ปรำรถนำตำมท่ีตั้งใจ ภำพจิตกรรมฝำผนังท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งน้ีก็คือ 

ภำพ “กระซิบบนัลือโลก” หรือภำพ “ปู่ม่าน ยา่ม่าน” ซึ่งเป็นค ำเรียกชำยผูห้ญิงชำวไทล้ือ

สมยัโบรำณ ในลกัษณะกระซิบสนทนำกนั 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร” 

บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปรำ้นกำแฟ เดอะวิว@ก่ิวม่วง เป็นอีกจุดเชคอินท่ีวิวหลกัลำ้น แต่

รำคำหลกัสิบ อิสระใหท้่ำนถ่ำยรูปวิวรำ้นกำแฟตำมอัธยำศยั จนกระทัง่สมควรแก่เวลำน ำ

ท่ำนเดินทำงต่อสู่ อ.บ่อเกลือ 

น ำท่ำนแวะถ่ำยรูป ถนนลอยฟ้า โคง้เลข 3 ถนนเสน้น้ีคทอถนนหมำยเลข 1081ตั้งอยู่

เสน้ระหวำ่งอ ำเภอสนัติสุขผ่ำนเขำ้อ ำเภอบ่อเกลือ บรรยำกำศรอบๆ แวดลอ้มดว้ยป่ำสีเขียว

และทอ้งฟ้ำท่ีไกลท่ีสุดสำยตำ ท่ีไม่วำ่จะถ่ำยภำพจำกมุมไหนก็ไดภ้ำพสวยๆ 



 

จำกน้ันน ำท่ำนแวะชม บ่อเกลือสินเธาว ์แหล่งชุมชนท่ีมีกำรท ำบ่อเกลือมำหลำยชัว่อำยุคน 

โดยชำวบำ้นจะตกัน ้ำเกลือจำกบ่อใตดิ้นแลว้ใหไ้หลมำตำมรำงท่อไมไ้ผ่ เพื่อท่ีจะน ำน ้ำเกลือ

มำตม้ใหเ้หลือแต่เม็ดเกลือเรียกวำ่ “เกลือภูเขำ”  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร 

พกัท่ี ละลานตา รีสอรท์หรือ เทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - สะพานสะปัน - วดัภูเก็ต - วดัปรางค ์- บา้นกาแฟไทล้ือ 

– รา้นล าดวนผา้ทอ - ฟารม์เห็ดบา้นหวัน ้า - วงัศิลาแลง - น าตกศิลาเพชร 

 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ท่ีโรงแรมท่ีพกั  

07.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีพื้ นท่ีครอบคลุมในทอ้งท่ี 8 อ ำเภอของ

จงัหวดัน่ำน ไดแ้ก่ อ ำเภอปัว อ ำเภอท่ำวงัผำ อ ำเภอทุ่งชำ้ง อ ำเภอเชียงกลำง อ ำเภอบ่อ

เกลือ อ ำเภอสนัติสุข อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อ ำเภอแม่จริม ซึ่งมีพื้ นท่ีทั้งหมด 1,704 

ตำรำงกิโลเมตร หรือ 1,065,000 ไร่ จึงทำใหม้ีควำมอุดมสมบูรณข์องสภำพป่ำอนัจะเห็น

ไดจ้ำกกำรพบพืชพรรณ และสตัวป่์ำหำยำกหลำกหลำยชนิด และนับเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ส ำคญัของจงัหวดัน่ำน โดยมีจุดเด่นทำงธรรมชำติท่ีน่ำสนใจคือ ดอกชมพูภูคำซึ่งเป็นพนัธ์

ไมห้ำยำกและมีท่ีแห่งน้ีท่ีเดียวในประเทศไทย ตน้เต่ำรำ้งยักษ์ ป่ำดึกด ำบรรพ ์น ้ำตกภูฟ้ำ 

พิชิตยอดดอยภูแว ชมถำ้ยอดวิมำน และถำ้ผำฆอ้ง น ำท่ำนชม ทะเลหมอกที่ลานดูดาว 

อิสระใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปกบัธรรมชำติ ตำมอธัยำศยั  

จำกน้ันน ำท่ำนถ่ำยรูปที่สะพานสะปัน ซึ่งเป็นมุมไฮไลทเ์ด็ดของหมู่บำ้น ซึ่งมีกนัสองจุด คือ

สะพำนปูนปลำงหมู่บำ้น ท่ีช่วงวนัเสำรจ์ะมีถนนคนเดินเล็กๆ ใหเ้ลือกชอ้ป และอีกสะพำน

แขวน ทำ้ยหมู่บำ้นท่ีรอบๆ เป็นนำสีเขียว ท่ีถ่ำยรูปมุมไหนก็สวย 

จำกน้ันน ำท่ำนชม วัดภูเก็ต ถือว่ำเป็นวดัท่ีมีภูมิทัศน์และวิวท่ีสวยงำม โดยจุดเด่นของวดั 

คือ ระเบียงชมวิวดำ้นหลังวัด ติดกับทุ่งนำท่ีกวำ้งไกลพรอ้มดว้ยฉำกหลัง เป็นภูเขำวน

อุทยำนดอยภูคำ ในยำมเชำ้วัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอำทิตย์ขึ้ นท่ีงดงำมอีกแห่งหน่ึง 

จำกน้ันน ำท่ำนชม วัดปรางค ์ตั้งอยู่ในอ ำเภอปัว จงัหวดัน่ำน สิ่งท่ีน่ำสนใจในวดัน้ีท่ีท ำให้

ผูค้นหลัง่ไหลมำชมคือ ตน้ดิกเดียม ตน้ไมม้หศัจรรยผิ์ดธรรมชำติ ท่ีถูกแต่งตั้งใหเ้ป็น 1 ใน 

UNSEEN THAILAND อีกดว้ย 



 

จำกน้ันน ำท่ำนแวะ อุ่นไอมาง โฮมสเตย ์อิสระใหท้่ำนไดพ้กัผ่อนจิบกำแฟ ภำยในโฮมส

เตยม์ีมุมพกัผ่อนหลำกหลำย  ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูป และพกัผ่อนอิริยำบถตำมอธัยำศยั 

 

 

 

 

“ 

 

 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย จำกน้ันน ำทุกท่ำนไปจิบกำแฟชมวิวทิวทศัน์ของ ปัว ท่ีรำ้น บา้นกาแฟไทล้ือ ตั้งอยูท่ี่ ต ำบล

ศิลำแลง  อ ำเภอปัว จงัหวดัน่ำน  เป็นรำ้นกำแฟของรำ้นล ำดวนผำ้ทอ  รำ้นขำยของท่ีระลึก

และผำ้ทอไทล้ือ ผำ้ทอน ้ำไหล ลำยโบรำณ ชื่อดงัแห่งปัว  อ ำเภอปัวถือวำ่เป็นอ ำเภอท่ีมีชำว

ไทล้ืออยู่มำกท่ีสุดชำวไทล้ือมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

เรื่องกำรแต่งกำยแบบพื้ นบำ้น ไดแ้ก่ผำ้ทอไทล้ือ  นับวำ่เป็นเอกลกัษณอ์ยำ่งหน่ึงของอ ำเภอ

น้ี ผำ้ทอส่วนใหญ่เมื่อทอมำแลว้ก็มีกำรจ ำหน่ำยเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน รา้นล าดวนผา้ทอ  

เป็นอีกหน่ึงรำ้น เก๋ ไก๋  ติดริมนำขำ้วแฝงไปดว้ยบรรยำกำศแบบไทล้ือดั้งเดิม  เมื่อไดเ้ห็น

ตอ้งรอ้งวำ้วน่ำซื้ อเครื่องด่ืมซักแกว้ ไปนั่งเล่น นอนเล่น รับลมเย็น มองดูวิวนำขำ้วและ

ขุนเขำท่ีอยู่เบื้ องหน้ำ  พรอ้มถ่ำยภำพเช็คอินเก๋  เก๋ ยงักระท่อมปลำยนำในแบบฉบับท่ีไม่

เหมือนใคร 

 จำกน้ันน ำท่ำนแวะ ฟารม์เห็ดบา้นหัวน ้า ตั้งอยู่บนเนินเขำของหมู่บำ้นหัวน ้ ำ ลึกเขำ้ไป

ดำ้นในจะพบกับบรรยำกำศเงียบสงบ ตัวรำ้นแบ่งออกเป็นหลำกหลำยโซน มีทั้งโรงเพำะ

เห็ด โวนของฝำก และรำ้นอำหำร ซึ่งแต่ละมุมก็จะมีวิวใหถ้่ำยรูปไดห้ลำกหลำยมุม 

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ วงัศิลาแลง ไดร้บักำรขนำนนำมใหเ้ป็น แกรนดแ์คนยอนเมืองปัว 

มีลกัษณะเป็นธำรน ้ำไหลผ่ำนซอกหินผำท่ีมีล ำน ้ำกูนไหลผ่ำนและกัดเซำะจนเป็นร่องรอย

ตำมกำรหมุนวนของน ้ำ ประกอบดว้ยวงัน ้ำและโตรกผำเป็นช่วงๆ โดยมีวงัน ้ำประมำณ 7 

วงั รวมระยะทำงมำกกว่ำ 400 เมตร พื้ นดินดังกล่ำวเกิดจำกกำรเล่ือนตัวของเปลือกโลก

บริเวณรอยเล่ือนปัว ซึ่งมีภูมิลกัษณแ์บบแกว้ไวน์ 

 จำกน้ันน ำท่ำนชม น ้าตกศิลาเพชร อยู่ในบริเวณทำงตอนกลำงของอุทยำนแห่งชำติดอยภู

คำอยู่ภำยใตก้ำรดูแลของหน่วยจัดกำรตน้น ้ ำน ้ ำย่ำง ในพื้ นท่ีหมู่บำ้นป่ำตอง ต ำบลศิลำ

เพชร อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน เป็นน ้ ำตกท่ีมีชื่อเสียงของอ ำเภอปัวและเป็นท่ีนิยมของ

นักท่องเท่ียว น ้ำตกเกิดจำกล ำน ้ำย่ำง มีทั้งหมด 3 ชั้น มีลักษณะเป็นแอ่งน ้ำตกเหมำะแก่

กำรเล่นน ้ำและมีน ้ำไหลตลอดปี สำยน ้ำตกลงมำจำกหน้ำผำหลำยชั้นลดหลัน่กนัไป ภำยใน



 

น ้ำตกมีน ้ำตกท่ีใสสะอำด โขดหินอนัสวยงำม ตน้ไมท่ี้ร่มรื่น ทั้งสองฝ่ังของน ้ำตกจะเป็นหน้ำ

ผำลำดชนั ซึ่งมีควำมอุดมสมบูรณข์องป่ำเบญจพรรณและป่ำดิบเขำ  

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร 

ค ำ่  น ำท่ำนเขำ้สู่โรงแรมท่ีพกั นันตราคีรี หรือ เทียบเท่ำ 

 

 

  
 

 

 

 

วนัที่สี ่  วัดศรีมงคล - หอศิลป์ริมน่าน - พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติน่าน - ศูนย ์OTOP – วัด

พระธาตเุขานอ้ย - ดอยเสมอดาว 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  

09.30 น. จำกน้ันน ำท่ำนชม วัดศรีมงคล เป็นวัดเก่ำแก่ท่ีไดร้ับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ท่ีมีชื่อท่ีสุดของวัดน้ี คือหลวงปู่ ก๋ง ดำ้นหลังวัดมีลำนชมวิว ซึ่งมี

ทัศนียภำพท่ีงดงำมมองเห็นทุ่งนำเขียวขจี และทิวเขำของดอยภูคำเรียงรำยสลับซับซอ้น 

บริเวณนำขำ้วมีท่ีพกัและรำ้นกำแฟฮักนน่ำน มีสะพำนไมไ้ผ่เชื่อมจำกตัววดัสำมำรถลงไป

เดินเล่นถ่ำยภำพได ้โดยบริเวณลำนชมวิวทำงวดัไดจ้ดัท ำเป็น ซุม้และจุดชมวิวใหถ้่ำยภำพ

หลำยจุดรวมถึงรำ้นกำแฟบรรยำกำศไทยๆใหพ้กัผ่อนหย่อนใจ ภำยในวดัมีสิ่งท่ีน่ำสนใจ 

คือวิหำรหลวงท่ีมีภำพจิตรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลียนแบบกำรวำดของหนำนบัวผัน 

จิตรกรชำวน่ำนเชื้ อสำยไทล้ือ  

น ำท่ำนชม หอศิลป์ริมน่าน  เป็นหอแสดงงำนศิลปะขนำดใหญ่บนพื้ นท่ีกว่ำ13 ไร่ ตั้งอยู่

ริมแม่น ้ำน่ำน เป็นแหล่งรวมศิลปะและวฒันธรรมของจงัหวดัน่ำน ก่อตั้งและด ำเนินกำรโดย

ศิลปินชำวน่ำน ชื่อวินัย ปรำบริปู ศิลปินชำวน่ำนชื่อดังท่ีรกัในศิลปะท่ีตอ้งกำรสรำ้งหอศิลป์ 

เพื่อรวบรวมงำนศิลปะจำกมนัสมองของศิลปินไทยร่วมสมยัท่ีมีผลงำนกำรสรำ้งสรรคแ์ละมี

เอกลักษณ์ โดดเด่นเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป อีกทั้งยังมีกำรแสดงผลงำนจิตรกรรมและ

ประติมำกรรมของคุณวินัย ในรูปแบบกึ่งนิทรรศกำรถำวรใหไ้ดช้มเกือบตลอดปีขึ้ นในสภำพ

ภูมิประเทศท่ีเป็นธรรมชำติเพื่อใหค้นท่ีมำเสพศิลปะน้ันไดค้วำมรูส้ึกสบำยใจและพกัผ่อนไป

ดว้ย 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นท่ีประทับของเจำ้ผูค้รอง

นครน่ำน เรียกวำ่ "หอค ำ" ภำยในจดัแสดงศิลปะโบรำณวตัถุต่ำงๆ ประวติัศำสตร ์และชีวิต

ควำมเป็นอยู่ของชำวพื้ นเมืองภำคเหนือ และชำวเขำเผ่ำต่ำงๆ สิ่งส ำคัญท่ีสุดคือ "งาชา้ง



 

ด า" ซึ่งไม่ทรำบประวติัควำมเป็นมำ สนันิษฐำนวำ่ เป็นงำขำ้งซำ้ย มีสีน ้ำตำลเขม้ไปทำงด ำ 

งำชำ้งด ำน้ี ถือเป็นของคู่บำ้นคู่เมืองของจงัหวดัน่ำน ดำ้นหน้ำพิพิธภณัฑ์ มีซุม้ตน้ลีลำวดีท่ี

ขึ้ นเป็นแถวเรียงรำยแผ่ขยำยกิ่งกำ้นโคง้ โน้มเอียงเขำ้หำกันกลำยเป็นอุโมงค์ตน้ไมย้ิ่งใหญ่

สวยงำม เรียกไดว้ำ่เป็นซิกเนอเจอรอ์ีก 1 จุดของ จงัหวดัน่ำน 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนแวะซื้ อของฝำกกนัท่ี ศูนย ์OTOP จ.น่าน แหล่งรวบรวมสินคำ้หตัถกรรมของ

ชุมชนท่ีมีทั้งผลไม ้ผำ้ทอมือ เครื่องเงิน ท่ีลว้นแลว้แต่มีคุณภำพและถูกคดัสรรมำเป็นอย่ำง

ดีว่ำเป็น OTOP ระดับ 5 ดำว ใครมำเท่ียวน่ำนแลว้อยำกซื้ อของฝำกสวยงำมประทบัใจผูร้บั

ก็แวะกนัมำไดท่ี้ศูนย ์OTOP จ.น่ำน ตั้งอยูท่ี่ ถ.มหำวงศ ์ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดพระธาตุเขานอ้ย องคพ์ระธำตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขำน้อย ซึ่ง

อยู่ดำ้นตะวนัตกของตัวเมืองน่ำน สรำ้งในสมยัเจำ้ปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธำตุ

เป็นเจดียก์่ออิฐถือปูนทั้งองคเ์ป็นศิลปะพมำ่ผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระเกศำธำตุขององค์

สมเด็จ พระสมัมำสมัพุทธเจำ้ไตร้บักำรบูรณปฏิสงัขรณ์ครั้งใหญ่ในสมยัพระเจำ้สุริ ยพงศผ์ร

ติเดชฯ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่ำงชำวพม่ำ จำกวดัพระธำตุเขำน้อย สำมำรถ

มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่ำน ปัจจุบันบริเวณลำนชมทิวทัศน์ประดิษฐำนพระ

พุทธมหำอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่ำน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บนฐำนดอกบวัสูง 

9 เมตร บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนัก 27 บำท 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้ นท่ีประมำณ 583,750 ไร่ หรือ 

934 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพื้ นท่ีอำเภอเวียงสำ อ ำเภอนำน้อย และอ ำเภอนำหมื่น 

เทือกเขำสลบัซบัซอ้นท่ีวำงตวัในแนวเหนือ-ใต ้ขนำนกนัทั้งทำงทิศตะวนัตก และตะวนัออก

แบ่งพื้ นท่ีออกเป็นฝั่งตะวนัตกและฝั่งตะวนัออก สองฝั่งแม่น ้ำเป็นป่ำเบญจพรรณและป่ำเต็ง

รังในเขตเทือกเขำประกอบดว้ยป่ำดิบเขำ ป่ำดิบแลง้ ป่ำสนเขำ พบสัตว์ป่ำหำยำกหลำย

ชนิด เช่น นกยูงซึ่งมี อยู่หลำยฝูง เสือดำว เสือดำ หมี กวำง หมำป่ำ และหมำในมีสัตว์ป่ำ

หลำยชนิดท่ีส ำคัญ คือ ชำ้งป่ำ วัวแดง และกระทิง ซึ่งจะอพยพไปมำระหว่ำงเขตติดต่อ

ประเทศไทย-สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว 

ค ำ่  รบัปะทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั เรือนไม ้รีสอรท์ หรือ เทียบเท่ำ 



 

วนัที่หา้  ดอยเสมอดาว - ผาชู ้– เสาดินนานอ้ย – อนุสาวรียพ์ระยาพิชยัดาบหกั –  

พิพิธภณัฑด์าบเหล็กน ้าพ้ี 

 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ท่ีโรงแรมท่ีพกั  

น ำท่ำนชม ทะเลหมอกยำมเชำ้ ณ.จุดชมวิว ดอยเสมอดาว เป็นพื้ นท่ีท่ีมีลำนกวำ้งโคง้ไป

ตำมสนัเขำเหมำะส ำหรบักำรพกัผ่อนชมพระอำทิตยข์ึ้ นและพระอำทิตยต์กในเวลำเดียวกนั 

และยงัสำมำรถชมทะเลหมอกในยำมเชำ้ ช่วงกลำงคืนชมดำวและแสงไฟจำกตัวอ ำ เภอนำ

น้อยในยำมค ำ่คืนไดอ้ย่ำงสวยงำม จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ ผาชู ้มีลักษณะเป็นผำหิน

ขนำดใหญ่ตั้งตระหง่ำนกลำงขุนเขำเขียวขจีหลำยแสนไร่ บริเวณเชิงผำชูเ้ป็นท่ีตั้งท่ีท ำกำร 

อุทยำนฯ ในฤดูหนำว สำมำรถมองเห็นทะเลหมอกไดจ้ำกยอดผำชู ้และเมื่อหมอกจำงลงจะ

มองเห็นลำน้ำน่ำน ทอดตวัคดเคี้ ยวอยูท่ี่ปลำยผืนป่ำผำชู ้ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนชม เสา

ดินนานอ้ย หรือ ฮ่อมจ๊อม ตั้งอยู่ในอุทยำนแห่งชำติศรีน่ำน เป็นผืนดินขนำดใหญ่กว่ำ 50 

ไร่ มีลักษณะเป็นเสำดินขนำดใหญ่คลำ้ย “แพะเมืองผี” ท่ีจงัหวดัแพร่ จำกขอ้สันนิษฐำน

ทำงธรณีวิทยำ เสำดินนำน้อย เกิดจำกดินท่ีตกตะกอนทบัถมกนัเป็นจำนวนมำก เมื่อมีกำร

เคล่ือนตัวของเปลือกโลกจึงทำใหพ้ื้ นท่ีบำงส่วนพงัทลำย และยุบตัวลง ทำใหเ้กิดดินรูปร่ำง

แปลกตำ เมื่อเวลำผ่ำนพน้ไปอีกหลำยล้ำนปี จำกกำรกัดเซำะของน้ำฝนและลมตำม

ธรรมชำติ ทำใหดิ้นบริเวณน้ีมีรูปทรงแตกต่ำงกนัออกไป บำ้งเป็นเสำดินกลมมน บำ้งเป็น

เสำแหลม หรือบำงส่วนก็มีลกัษณะคลำ้ยกำแพงดินขนำดใหญ่ กระจดักระจำยอยูเ่ต็มพื้ นท่ี 

จำกน้ันสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงไปกรำบสกักำระ อนุสาวรียพ์ระยาพิชัยดาบหกั ซึ่งประดิษฐำนอยู่

หน้ำศำลำกลำงจงัหวดัอุตรดิตถ์ อนุสาวรียพ์ระยาพิชัยดาบหัก ตำมประวติั พระยำพิชยั

หรือทองดี เกิดในสมยัปลำยกรุงศรีอยุธยำมีควำมสำมำรถในชั้นเชิงทั้งมวยและดำบต่อมำ

ไดเ้ขำ้รบัรำชกำรกบัเจำ้เมืองตำก (สมเด็จพระเจำ้กรุงธนบุรี) คอยปรำบขำ้ศึกท่ีมำรุกรำน

และไดต้่อสูก้ับกองทัพพม่ำท่ียกเขำ้มำตีเมืองพิชัยจนกระทัง่ดำบซึ่งใชใ้นกำรรบหกั แต่ก็

สำมำรถป้องกันเมืองเอำไวไ้ด ้จึงไดร้ับพระรำชทำนบรรดำศักด์ิเป็นพระยำพิชัยปกครอง

เมืองพิชัยท่ีเป็นบ้ำนเกิด หลังจำกน้ันชำวบ้ำนจึงได้สดุดีวีรกรรมของท่ำนและสร้ำง

อนุสำวรีย์ขึ้ นเพื่อร ำลึกถึงควำมกลำ้หำญองอำจรักชำติและควำมเสียสละ นอกจำกน้ีใน

บริเวณใกลเ้คียงอนุสำวรียพ์ระยำพิชยัดำบหกัระยะห่ำงประมำณ 1-200 เมตร จำกน้ันน ำ



 

ท่ำนชมพิพิธภณัฑด์าบเหล็กน ้าพ้ี เป็นโบรำณสถำนซึ่งมีควำมส ำคญั เน่ืองจำกเป็นแหล่ง

เหล็กกลำ้ ท่ีน ำมำท ำพระแสงดำบตั้งแต่สมยัโบรำณ เดิมมีอยู่ดว้ยกันหลำยบ่อ มีบ่อหน่ึง

เรียกว่ำ บ่อพระแสง หำ้มมิใหผู้ใ้ดขุดเหล็กจำกบ่อน้ี โดยสงวนไวใ้ชท้ ำพระแสงดำบส ำหรับ

พระมหำกษัตริยเ์ท่ำน้ัน และ บ่อพระขรรค ์เป็นบ่อท่ีในสมยัโบรำณมีช่ำงท ำพระขรรค์ถวำย

พระมหำกษัตริย ์ไดน้ ำแร่เหล็กน ้ำพี้ จำกบ่อพระขรรคไ์ปถลุงท ำพระขรรค ์ภำยในบริเวณมี 

พิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน ้ำพี้  รวบรวมหลักฐำนต่ำงๆ เกี่ยวกับประวติัเหล็กน ้ำพี้  โดยจดัแสดง

และจ ำลองใหเ้ห็นถึงกระบวนกำร ขั้นตอนกำรตีเหล็กน ้ำพี้  ตั้งแต่กำรขุดแร่เหล็กน ้ำพี้ จนตี

เป็นดำบท่ีมีควำมแกร่งและควำมคมเป็นเลิศ ดำบน ้ำพี้ จึงเป็นอำวุธคู่กำยของขุนศึกและ

นักรบไทยในสมยัโบรำณตลอดมำ จำกน้ันสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินนทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.30 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

 

 

 

 

***รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การ

เดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษ ทฯ จะ

ปรบัเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั *** 

  

อัตราค่าบริการ สำหรับ 6 – 8 ท่าน (ใช้รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง สำหรับเดินทางตามที่ระบุในโปรแกรม) 

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 18,500.- 

เด็ก อายุต า่กว่า 12 ปี พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 18,500.- 

เด็ก อายุต า่กว่า 12 ปี พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 16,500.- 

เด็ก อายุต า่กว่า 12 ปี พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 14,000.- 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 6,000.- 

 

  

 

 



 

อัตราค่าบริการ สำหรับ 30 ธันวาคม 2563 – 03 มกราคม 2564 

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 19,500.- 

เด็ก อายุต า่กว่า 12 ปี พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 19,500.- 

เด็ก อายุต า่กว่า 12 ปี พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 17,500.- 

เด็ก อายุต า่กว่า 12 ปี พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 15,000.- 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 6,500.- 

 

การจองทวัร ์  

 ➢ หำกท่ำนสนใจและประสงคจ์ะเดินทำง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าล่วงหนา้ 10,000 
บาท/ท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน (เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรเดินทำงของท่ำน) 

➢ กรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 15 วนั ก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไมช่ ำระเงินส่วนท่ี
เหลือตำมวนัท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯ ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 

 ✓ ค่ำโรงแรมท่ีพกั 4 คืน ระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 
✓ ค่ำอำหำรทุกมื้ อตำมท่ีระบุในโปรแกรม และค่ำน ้ำด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่ำน 

✓ ค่ำพำหนะในกำรน ำเท่ียว ตลอดกำรเดินทำง รถตูว้ีไอพี 8 ท่ีนัง่ 



 

✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ำมคัคุเทศก ์คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
✓ ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำงในวงเงินท่ำนละ1,000,000บำทและค่ำ

รกัษำพยำบำลวงเงิน 500,000 บำท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

  ค่ำทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ ฯ ตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรท่ีสัง่มำ

ในหอ้งพกัค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกท่ีทำงบริษัทจัด

ใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หำกท่ำนทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพียงอย่ำง

เดียว ท่ำนตอ้งมีค่ำใชจ้่ำยเพิ่ม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ไม่มีแจกกระเป๋ำหรือของพรีเม่ียมต่ำงๆ 

การยกเลิก : 

หากมีการยกเลิกการจองทวัรแ์ละจา่ยค่ามดัจ  า บรษัิทฯ ขอเก็บค่าใชจ้า่ยตามความเป็นจริง  
หมายเหต ุ: 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผู ้เดินทำง ต ำ่กว่ำ 6 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทำงทรำบล่วงหน้ำ อยำ่งน้อย 10 วนั ก่อนกำร  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม รำคำ และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบ

ล่วงหน้ำ 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ข

ได ้ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคัญ  

▪ หำกท่ำนถอนตัวก่อนรำยกำรท่องเท่ียวสิ้ นสุดลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและไม่รับผิดชอบ

ต่อค่ำบริกำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไวแ้ลว้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

▪ กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมื้ อไม่เท่ียวตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหกัค่ำบริกำรคืนได ้เพรำะกำรช ำระ

ค่ำทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย 

▪ รำยกำรน้ีเป็นเพียงกำรเสนอรำคำท่ีตอ้งไดร้ับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่

กบัสำยกำรบินและโรงแรมท่ีพกัอยำ่งไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจมรกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

▪ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรรีเกิดควำมเสียหำย หรือสูญหำย ส ำหรบักระเป๋ำเ ดินทำง กระเป๋ำใบ

เล็ก หรือของมีค่ำส่วนตวัของท่ำนระหวำ่งกำรเดินทำง 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคำ้ด ำเนินกำรเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมำเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคำ้ตอ้งด ำเนินกำร

มำพบคณะทัวร์ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรมำพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหำก

กรณีคณะใหญ่เกิดควำมล่ำชำ้หรือเกิดจำกสำเหตุใดๆ ก็ตำม 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 

เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก ำหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกั



 

 

มีควำมแตกต่ำงกนั ซึ่งอำจจะท ำใหท้่ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร หรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ี

พกัแบบ 3 เตียงได ้

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพรอ้มสมำชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บักำรดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอำยุ มีโรคประจ ำตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำก

กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหน้ำทวัรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


