ชมอู ภูคาน่าน 4ทัน 3คืน
ธุ ทฬานแห่นชาติถรีนา่ น ธุ ทฬานแห่นชาติดธฬภูคา-ดธฬกท่าน
แข่นเรืธลืธเลืธ่ น เมืธนนาช้านดา จิตรกรรมทัดภูมนิ ทร์
แดนดินส้มสีทธน เรืธนรธนอระธาตุแช่ แห้น

เทีย่ วแบบ New Normol คณะส่วนตัว 6 ท่าน
กาหนดการเดินทาง
วันแรก

06.00 น.
07.30 น.

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – จ.น่ าน – เสาดินนาน้ อย – อุมยานแห่ งชาติศรีน่าน
– พระธาตุเขาน้ อย
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารภายในประเทศ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย( FD )
โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกท่าน
โดยเที่ยวบินที่ FD3554 เดินทางสูจ่ งั หวัดน่าน
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08.50 น.

เที่ยง

ถึงจังหวัดน่ าน จังหวัดที่มีประวัติความเป็ นมาที่เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเรี ยกในพงศาวดารว่า นันทบุรี เมือง
น่านในอดีตเป็ นนครรัฐเล็ก ๆ ก่อตัวขึ ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18
ออกจากสนามบิน มีรถตู้ท้องถิ่นรอรับท่าน ** ทริ ปนี ้ใช้ รถตู้ตลอดการเดินทาง **
เดินทางสู่
เสาดินนาน้ อย หรื อ ฮ่อมจ๊ อม อยูท่ างด้ านทิศ
ตะวันตกของอุทยานแห่งชาติศรี นา่ น
เป็ นปรากฎการณ์
ธรรมชาติที่สวยงามที่เกิดจากการทับถมของดินและเกิดนํ ้ากัด
เซาะจนกลายเป็ นริ ว้ รายที่แปลกตา มีลกั ษณะเป็ นหุบผาและ
แท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ ม รูปทรงต่าง ๆ กันไป บ้ างเป็ น
แท่งแหลม บ้ างเป็ นแท่งมนกลม แล้ วแต่จะจินตนาการให้ เป็ นรูป
อะไร กระจายอยูใ่ นพื ้นที่ประมาณ 20 ไร่คล้ ายกับแพะเมืองผีที่
จ.แพร่ โดยมีป่าเต็งรังขึ ้นอยูก่ ระจัดกระจาย สันนิษฐานว่ามีอายุ
ประมาณ 30,000-10,000 ปี และเคยเป็ นก้ นทะเลมาก่อน
นอกจากนี ้ยังค้ นพบกําไลหินและขวานโบราณที่นี่ (ปั จจุบนั เก็บ
รักษาอยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินา่ น) แสดงให้ เห็นว่าบริ เวณ
นี ้อาจเคยเป็ น แหล่งอาศัยของ มนุษย์ยคุ หินเก่า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมในรายการ)
นําท่านเข้ า
ดอยเสมอดาว อุทยานแห่ งชาติศรีน่าน
ตําบลศรี ษะเกษ อําเภอนาน้ อย จังหวัดน่าน เป็ นจุดชมวิวที่
งดงามมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของอุทยานแห่งชาติศรี นา่ นและจังหวัด
น่าน มีพื ้นที่เป็ นลานกว้ างตามสัน เขา มีอากาศเย็นตลอดทังปี
้
นําท่านไปจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ของอุทยาน “ดอยผาชู้” บริ เวณนี ้
จะสามารถมองเห็นวิวของภูเขาน้ อยใหญ่สลับซับซ้ อน พร้ อมทัง้
แม่นํ ้าน่านที่ทอดตัวยาวไหลคดเคี ้ยวไปมาในหุบเขาเมืองน่าน
มากกว่า 10 กิโลเมตร นอกจากนี ้ที่นี่ยงั เป็ นที่ตงของสายธงชาติ
ั้
ที่ยาวที่สดุ ในประเทศไทย มีความยาวประมา ณ 200 เมตร ต้ อง
ร้ องเพลงชาติให้ จบถึง 12 ครัง้
ชม ผาชู้ ผาหินขนาดใหญ่ตงตระหง่
ั้
านกลางขุนเขา จาก
ยอดผาชู้สามารถมองเห็นลํานํ ้าน่านทอดตัวคดเคี ้ยวตามผืนป่ า
เป็ นที่ตงของเสาธงที
ั้
่ยาวที่สดุ ในปะเทศไทย ต้ องร้ องเพลงชาติ12จบ กว่าจะเชิญธงชาติขึ ้นสูย่ อดเสา นําท่าน
เดินทางกลับตัวเมืองน่าน
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คํ่า

วันที่สอง
เช้ า

ชม
วัดพระธาตุเขาน้ อย องค์พระธาตุตงอยู
ั ้ บ่ นยอดดอยเขาน้ อย ซึง่ อยูด่ ้ าน ตะวันตกของตัวเมือง
น่าน สร้ างในสมัยเจ้ าปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็ นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทังองค์
้ เป็ นศิลปะพม่าผสม
ล้ านนาภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ได้ รับการบูรณะปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ใหญ่
ในสมัยพระเจ้ าสุริยพงศ์ผริ ต เดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454
โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้ างในสมัยนี ้เช่นกันวัดพระธาตุเขา
น้ อย เป็ นปูชนียสถานที่สาํ คัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึง่ ของ จ.
น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ ง
ตังอยู
้ บ่ นดอยเบาน้ อย สูงจากระดับนํ ้าทะเล ประมาณ 240 ม.
หน้ าวัดมีทางขึ ้นเป็ นบันไดน าค 303 ขัน้ จากวัดพระธาตุเขา
น้ อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบนั
บริ เวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคล
นันทบุรีศรี นา่ น ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐาน
ดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทําจากทองคําหนัก 27
บาท สร้ างขึ ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูฯ่
ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.
2542
 รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรม (ไม่รวมในรายการ)
พักน่าน โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
354 หมู่ 2 ถ.น่าน ท่าวังผา ต.ผาสิงห์ อ.เมือง น่าน 55000
ดอยกว่ าง – จุดชมวิว 360องศา – ถนนลอยฟ้ า 1081 – บ่ อเกลือ – อุทยานแห่ งชาติดอยภูคา
– จุดชมวิว1715 – ต้ นชมพูภคู า – ถนนลอยฟ้ า – อ.ปั ว
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสูบ่ อ่ เกลือ โดยผ่านเส้ นทางน่าน-สันติสขุ -บ่อเกลือ
ขึ ้น
ดอยกว่ าง ถนน 1081 นําท่านนัง่ รถผ่าน ถนนลอยฟ้ า
1081 ยังมีความสวยงามและได้ รับฉายาว่า ถนนลอยฟ้าของ
จังหวัดน่าน ซึง่ ถนนสายดังกล่าว ได้ ถกู ตัดผ่านสันเขา เป็ น
ระยะทางหลาย 10 กิโลเมตร ทําให้ เมื่อขับรถไปนัน้ จะเหมือนลอย
อยูบ่ นท้ องฟ้า ซึง่ ตลอด 2 ฝั่งทาง จะเป็ นไหล่เขาลงไป และ
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศธรรมชาติได้ ตลอดเส้ นทาง ระหว่างทาง
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เที่ยง

คํ่า
วันที่สาม
เช้ า

นอกจากนี ้ ยังมีทะเลหมอกให้ มองเห็นเป็ นบางช่วงในระหว่างเส้ นทาง นําท่านผ่านโค้ งเลข 3 อันซีนแห่งใหม่
ของจังหวัดน่าน ระหว่างทางมี ร้ านคาเฟ่ ต่างๆ แต่งร้ านสไตล์ล้านนา ให้ ทา่ นได้ แวะชิมพร้ อมเก็บภาพ
ประทับใจ
นําท่านสูบ่ อ่ เกลือ
แหล่ งผลิตเกลือสินธุ์เทาโบราณ บนยอด
เขาสูงเสียดเมฆ นําท่านชมกรรมวิธีการต้ มเกลือในกะทะใบบัว
( งดการต้ มเกลือในช่วงเข้ าพรรษาทุกปี )
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมในรายการ)
นําท่านเดินทางสู่
อุทยานแห่ งชาติดอยภูคา ด้ วยเส้ นทาง
แห่งทิวทัศน์ขนุ เขาที่งดงาม ภูเขาสูง ป่ าไม้ อันอุดมสมบูรณ์และมี
พรรณไม้ โบราณ เช่น ต้ นเต่าร้ างยักษ์ เป็ นไม้ เฉพาะถิ่นของดอยภู
คา จัดเป็ นประเภทปาล์มลําต้ นเดี่ยว สูงประมาณ 40 เมตร ยังไม่มี
รายงานว่าพบที่ใดในโลก
นําท่านชมวิว ณ จุดชมวิวลานดูดาว ที่จะเห็นเทื อกเขา
สลับซับซ้ อน จากนันชม
้
จุดชมวิว1715 จุดชมวิวทะเลหมอกที่
สําคัญจุดหนึง่ ของอุทยาน มีความสูง 1,715 เมตรจาก
ระดับนํ ้าทะเล
ชมต้ นชมพูภคู า ที่มีเป็ นพันธุ์ไม้ หายากขึ ้นในบริเวณป่ าดิบเขาที่ระ
ดับความสูง 1,200-1,500 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล ซึง่ ดอกชมพูภู
คาจะบานราวเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้ นเดือนมีนาคม โดยออกดอก
เป็ นช่อตามปลายกิ่งตัวดอกเป็ นสีชมพู
ในอดีตเคยถูกพบมาก
บริ เวณผืนป่ าพรมแดนจีน-เวียดนาม ภายหลังป่ าบริ เวณนันถู
้ ก
ทําลายไปจึงคาดว่าสูญพันธุ์ไปหมดแล้ ว
แต่กลับถูกค้ นพบที่
ประเทศไทยแห่งเดียวในโลกเท่านัน้
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่
อําเภอปั ว ผ่านเส้ นทางแห่งความสุข ปั ว-บ่อเกลือ ถนนลอยฟ้า
1256 ที่มีความงดงามมากอีกเส้ นหนึง่
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมในรายการ)
พัก อ. ปั ว ปั วพาโนราม่า รี สอร์ ท หรื อเทียบเท่า
ร้ านกาแฟไทลือ้ -ลาดวนผ้ าทอ – วัดภูเก็ต – อ.ปั ว – วัดศรีมงคล – พระธาตุแช่ แห้ ง
อรุณสวัสดิ์ รับอากาศบริ สทุ ธิ์ ท่ามกลางทุง่ นาและขุนเขา ของ อําเภอปั ว
 รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรม
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แวะเช็คอิน
ร้ านกาแฟบ้ านไทลือ้ -ลาดวนผ้ าทอ ตังอยู
้ ร่ ิมทุง่ นาหลายสิบไร่ ฉากหลังเป็ นขุนเขาสีเขียว
สุดสายตา ตัวร้ านเป็ นบ้ านไม้ หลังใหญ่ มีบาร์ เบเกอรี่ และเครื่ องดื่ม มีมมุ ถ่ายรูปสวยงามหลากหลาย ( เริ่ มทํา
นาช่วงเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวข้ าวปลายเดือนตุลาคม )

นําท่านชม
วัดภูเก็ต ชื่อวัดภูเก็ตแต่อยูอ่ ําเภอปั ว แต่เนื่องด้ วยเป็ นวัดที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเนินสูงซึง่ ทางเหนือ
เรี ยกว่า "ดอย" หรื อ "ภู" จึงตังชื
้ ่อว่าวัดภูเก็ต หมายถึง วัดที่ตงอยู
ั ้ บ่ นภูบ้านเก็ต เป็ นวัดที่สวยงามมากๆ ด้ วย
ไฮไลท์ของวัดแห่งนี ้คือวิวทุง่ นาบริ เวณหลังวัดที่ถือว่าเป็ นวิวอันซีนที่หลายๆ
คนได้ เห็นถึงกับอึ ้งในความ
สวยงาม วัดภูเก็ตแห่งนี ้ตังอยู
้ บ่ นภูมหัศจรรย์ มีฮวงจุ้ยถูกหลักทักษาพยากรณ์เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีภมู ิ
ประเทศสวยงามที่สดุ แห่งหนึง่ ในจังหวัดน่าน มีอุโบสถทรงล้ านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็ นที่
ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปั วหรื อหลวงพ่อพุทธเมตตา" องค์ศกั ดิ์สทิ ธิ์ ผินพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันออก เพ่ง
ตรงไปยังอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ใต้ เชิงดอย เป็ นพื ้นที่ทํานาของชาวบ้ าน เมื่อถึงฤดูหนาวจะเกิดทะเล
หมอกสุดแสนประทับใจ ข้ างล่างเชิงเขามีแม่นํ ้าไหลผ่าน ซึง่ เป็ นนํ ้าซับ ซึมมาจากใต้ ดินไหลริ นรวมกัน เป็ นลํา
ธารให้ ฝงู ปลาและสัตว์นํ ้าอยูอ่ าศัย เป็ นเขตอภัยทาน

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมในรายการ)
นําท่านเดินทางสู่
วัดศรีมงคล ตังอยู
้ ท่ ี่ตําบลยม อําเภอท่าวังผา เป็ นวัดเก่าแก่ที่ได้ รับพระราชทาน
วิสงุ คามสีมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สดุ ของวัดนี ้คือ หลวงปู่ ก๋ง ด้ านหลังวัดมีลานชมวิว ซึง่ มี
ทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุง่ นาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรี ยงรายสลับซับซ้ อน บริ เวณนาข้ าวมีที่
พักและร้ านกาแฟฮักน่าน มีสะพานไม้ ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริ เวณลานชม
วิว ทางวัดได้ จดั ทําเป็ นซุ้มและจุดชมวิวให้ ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้ านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้ พกั ผ่อน
หย่อนใจ ภายในวัดมีสงิ่ ที่นา่ สนใจ ทังวิ
้ หารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาด
ของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื ้อสายไทลื ้อ ซึง่ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วดั ภูมินทร์ และวัดหนองบัวของ
จังหวัดน่าน
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คํ่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

นําท่านเดินทางกลับ อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
พระธาตุแช่ แห้ ง พระธาตุคบู่ ้ านคูเ่ มืองของชาวน่าน
และเป็ นพระ ธาตุประจําปี เถาะ สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้ สร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.
1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ที่ได้ มาจาก กรุงสุโขทัย องค์
พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตังอยู
้ บ่ นฐานสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส กว้ าง
ด้ านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทังองค์
้
เป็ น
โบราณสถาน ที่งดงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของล้ านนา ทุกปี จะมีงาน
นมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ ง ระหว่างวันขึ ้น 11 คํ่า ถึง 15 คํ่า
เดือน 6 ทางเหนือ ซึง่ จะอยูร่ าวปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรื อต้ นเดือน
มีนาคมของทุกปี พระบรมธาตุแช่แห้ งปูชนียสถานที่สาํ คัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดาร
เมืองน่านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกล้ าให้ สร้ างขึ ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุที่ได้ มาจากเมืองสุโขทัย
ระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปั ตยกรรมด้ านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้ ง ที่สาํ คัญและแสดงให้ เห็นถึง
แบบอย่างสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน
 รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรม (ไม่รวมในรายการ)
พักน่าน โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
354 หมู่ 2 ถ.น่าน ท่าวังผา ต.ผาสิงห์ อ.เมือง น่าน 55000
พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ –วัดศรีพนั ต้ น – วัดมิ่งเมือง – สนามบินน่ าน
–สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านชม
พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติน่าน ตังอยู
้ ภ่ ายในคุ้มของอดีตเจ้ าผู้
ครองนครน่าน (หอคํา) เดิมเป็ นที่ประทับของพระเจ้ าสุริยพงษ์ ผลิตเดชฯ พระเจ้ าน่าน
ทรงสร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2446 เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน 2ชัน้ โดยชันบน
้ ประกอบด้ วย
ส่วนหน้ ามุขซึง่ ใช้ เป็ นห้ องจัดนิทรรศการพิเศษ พื ้นที่สว่ นกลางเป็ นห้ องโถงขนาดใหญ่
ใช้ จดั แสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ข องเมืองน่าน และส่วนหลังซึง่ เป็ นส่วนปี ก
ของอาคารด้ านทิศเหนือ ใต้ และเฉลียงหลัง จําวน 6 ห้ อง ใช้ จดั แสดงด้ านโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ ศิลปะของเมืองน่านตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ชม งาช้ างดา มี
ลักษณะเป็ นงาปลียาว 97 เซนติเมตร มีจารึกอักษรล้ านนาว่า "กิ่งนีห้ นักหนึ่งหมื่นห้ าพัน" หรื อประมาณ 18
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กิโลกรัม สันนิษฐานว่าเป็ นงาข้ างซ้ ายเพราะมีรอยเสียดสีกบั งาชัดเจน ชาวจังหวัดน่านถือว่า งาช้ างดําเป็ น
วัตถุมงคลคูบ่ ้ านคูเ่ มืองน่านและถือเป็ นเอกลักษณ์หนึง่
ของจังหวัดน่าน
จากนันทํ
้ าท่านชม ซุ้มต้ นลีลาวดี หรื อต้ นลัน่ ทม อยู่
ทางหน้ าพิพิธภัณฑ์ ขึ ้นเป็ นแถวเรี ยงรายแผ่ขยายกิ่งก้ าน
โค้ งเข้ าหากันราวกับอุโมงค์ต้นไม้
นําท่านชม
วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์ "
เป็ นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้ างเป็ น
อาคารหลังเดียวกันประตูไม้ ทงสี
ั ้ ท่ ิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝี มือล้ านนาสวยงามมาก นอกจากนี ้ฝาผนังยัง
แสดงถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผา่ นมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน วัดภูมินทร์ สร้ างขึ ้นเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้ าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้ าผู้ครอง เมืองน่านได้ สร้ างขึ ้นหลังจากที่ครองนคร
น่านได้ 6 ปี มีปรากฏในคัมภีร์เมือง เหนือว่าเดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์ " ซึง่ เป็ นชื่อของเจ้ าเจตบุตรพรหมมินทร์
ผู้สร้ างวัด แต่ตอนหลังชื่อวัดได้ เพี ้ยนไปจากเดิมเป็ น วัดภูมินทร์ ท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารหลวง
“ฮูบแต้ ม” ในวัดภูมินทร์ เป็ นชาดกในพุทธศาสนา แต่ถ้าพิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัย
นัน้ มีภาพที่นา่ สนใจอยูห่ ลายภาพ ภาพเด่น คือ ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ซึง่ เป็ นคําเรี ยกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื ้อใน
สมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื ้ออย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุม่ สาวคูน่ ี ้มี
ความประณีตมาก ภาพนี ้ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นภาพที่งามเป็ นเยี่ยมของวัดภูมินทร์

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมในรายการ)
จากนันนํ
้ าท่านชม
วัดศรีพนั ต้ น สร้ างโดยพญาพันต้ น เจ้ าผู้
ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภคู า (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ.
1960 - 1969 ) ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้ าง คือพญาพันต้ น บางสมัย
เรี ยกว่า วัดสลีพนั ต้ น (คําว่า สลี หมายถึง ต้ นโพธิ์) ซึง่ ในอดีตมีต้น
โพธิ์ใหญ่อยูด่ ้ านทิศเหนือและทิศใต้ ของวัด ปั จจุบนั ถูกโค่นเพื่อตัด
เป็ นถนนแล้ ว วัดศรี พนั ต้ นได้ รับพระราชทานวิสงุ คามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตังเด่
้ น
เป็ นสง่ามีสที องระยิบระยับ เป็ นอีกวัดหนึง่ ในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั น้ ที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาค
เจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้ าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมี
ชีวิตชีวา ซึง่ ปั น้ แต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรื อ "สล่ารง" และภายในวิหารได้ มีการเขียน
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15.00 น.
16.55 น.
18.25 น.

ภาพลายเส้ นประวัติของพระพุทธเจ้ า และประวัติ การกําเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็ นภาพ เขียน
ลายเส้ นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง
จากนันชม
้
วัดมิ่งเมือง เป็ นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง
ของจังหวัดน่าน เดิมเป็ นวัดร้ าง มีเสาหลักเมืองที่ เป็ นท่อนซุง
ขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้ า
อนันตวรฤทธิเดช เจ้ าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ตังชื
้ ่อว่า
วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรี ยกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมาปี
2527ได้ มีการรื อ้ ถอนและสร้ างอุโบสถหลังใหม่เป็ น แบบ
ล้ านนาร่วมสมัยแบบในปั จจุบนั
สมควรแก่เวลานําท่านสูส่ นามบิน จังหวัดน่าน
โดยเที่ยวบินที่ FD3557 เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ


** ระหว่างการเดินทางหากมีเวลาเหลือ ท่านสมาชิกสามารถเสริ มสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่อยูใ่ นเส้ นทางเดียวกันได้
ทังนี
้ ้การเพิ่มเติมรายการนันถื
้ อเอาประโยชน์ของผู้เดินทางสูงสุด **
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อัตราค่ าบริการ
ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน
เดินทาง 6 ท่ านขึน้ ไป

ผู้ใหญ่
(พัก2ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยว

โรงแรม + รถตู้ 8 ท่ าน/คัน

5,888 บาท/ท่ าน

3,000 บาท

ราคาตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) เริ่มต้ นที่ 3,600.- บาท
ค่ าบริการนีร้ วม

ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม













รถตู้ท้องถิ่น
ค่าที่พกั โรงแรม 3 คืน
ค่าอาหารตามระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุงเทพ-น่าน-กรุงเทพ รวม นํ ้าหนักกระเป๋ า 15 กก./ท่าน
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
ค่าอาหารกลางวัน และ อาหารคํ่า
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
ค่าเข้ าสถานที่ทอ่ งเที่ยวสําหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้ อมสําเนาบัตรประชาชน ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป/คัน ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
3. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อ ยู่นอกเหนือ การ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย,
ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
4 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ ว
5. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
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