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แขน่เรธืลธืเลืธ่น เมธืนนาช้านด า จติรกรรมทดัภมูนิทร ์ 
แดนดนิสม้สทีธน เรธืนรธนอระธาตแุช่แหน้ 

 

 

 

 

 

เทีย่วแบบ New Normol  คณะสว่นตวั 6 ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง    

 

 
 
06.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารภายในประเทศ สายการบินไทยแอร์เอเชีย( FD ) 
 โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกทา่น 
07.30 น. โดยเท่ียวบินท่ี FD3554  เดินทางสูจ่งัหวดันา่น 

ชมอูภคูานา่น 4ทนั 3คนื 
ธุทฬานแหน่ชาตถิรนีา่น ธุทฬานแหน่ชาติดธฬภคูา-ดธฬกทา่น   

วันแรก      กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมือง – จ.น่าน – เสาดินนาน้อย – อุมยานแห่งชาตศิรีน่าน  
               – พระธาตุเขาน้อย 
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08.50 น. ถึงจังหวดัน่าน  จงัหวดัท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ีเก่าแก่ยาวนาน มีช่ือเรียกในพงศาวดารวา่ นันทบุรี เมือง
นา่นในอดีตเป็นนครรัฐเลก็ ๆ ก่อตวัขึน้ราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 18  
ออกจากสนามบิน มีรถตู้ ท้องถ่ินรอรับทา่น ** ทริปนีใ้ช้รถตู้ตลอดการเดินทาง ** 
เดินทางสู ่       เสาดนินาน้อย   หรือ ฮอ่มจ๊อม อยูท่างด้านทิศ
ตะวนัตกของอุทยานแหง่ชาติศรีนา่น  เป็นปรากฎการณ์
ธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีเกิดจากการทบัถมของดินและเกิดนํา้กดั
เซาะจนกลายเป็นริว้รายที่แปลกตา  มีลกัษณะเป็นหบุผาและ
แทง่ดินผสมหินลกูรังสแีดงปนส้ม รูปทรงตา่ง ๆ กนัไป บ้างเป็น
แทง่แหลม บ้างเป็นแทง่มนกลม  แล้วแตจ่ะจินตนาการให้เป็นรูป
อะไร กระจายอยูใ่นพืน้ท่ีประมาณ 20 ไร่คล้ายกบัแพะเมืองผีท่ี 
จ.แพร่ โดยมีป่าเต็งรังขึน้อยูก่ระจดักระจาย สนันิษฐานวา่มีอายุ
ประมาณ 30,000-10,000 ปี และเคยเป็นก้นทะเลมาก่อน 
นอกจากนีย้งัค้นพบกําไลหินและขวานโบราณท่ีน่ี (ปัจจุบนัเก็บ
รักษาอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตินา่น) แสดงให้เห็นวา่บริเวณ
นีอ้าจเคยเป็น แหลง่อาศยัของ มนษุย์ยคุหินเก่า 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในรายการ) 
นําทา่นเข้า         ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน    
ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนาน้อย จงัหวดันา่น เป็นจุดชมวิวท่ี
งดงามมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของอุทยานแหง่ชาติศรีนา่นและจงัหวดั 
นา่น มีพืน้ท่ีเป็นลานกว้างตามสนั  เขา มีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี  
นําทา่นไปจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสดุของอุทยาน “ดอยผาชู้ ” บริเวณนี ้
จะสามารถมองเห็นวิวของภเูขาน้อยใหญ่สลบัซบัซ้อน พร้อมทัง้
แม่นํา้นา่นท่ีทอดตวัยาวไหลคดเคีย้วไปมาในหบุเขาเมืองนา่น
มากกวา่ 10 กิโลเมตร  นอกจากนีท่ี้น่ียงัเป็นท่ีตัง้ของสายธงชาติ
ท่ียาวท่ีสดุในประเทศไทย มีความยาวประมา  ณ 200 เมตร ต้อง
ร้องเพลงชาติให้จบถึง 12 ครัง้ 
       ชม ผาชู้ ผาหินขนาดใหญ่ตัง้ตระหงา่นกลางขนุเขา จาก
ยอดผาชู้สามารถมองเห็นลาํนํา้นา่นทอดตวัคดเคีย้วตามผืนป่า 
เป็นท่ีตัง้ของเสาธงท่ียาวท่ีสดุในปะเทศไทย ต้องร้องเพลงชาติ12จบ กวา่จะเชิญธงชาติขึน้สูย่อดเสา  นําทา่น
เดินทางกลบัตวัเมืองนา่น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ชม        วดัพระธาตเุขาน้อย  องค์พระธาตตุัง้อยูบ่นยอดดอยเขาน้อย ซึง่อยูด้่าน ตะวนัตกของตวัเมือง
นา่น สร้างในสมยัเจ้าปู่ แข็ง เม่ือปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตเุป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปนูทัง้องค์เป็นศิลปะพม่าผสม
ล้านนาภายในบรรจุพระเกศาธาตขุององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้รับการบูรณะปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่ 
 ในสมยัพระเจ้าสริุยพงศ์ผริต เดชฯ ระหวา่งปี พ.ศ. 2449-2454 
โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้างในสมยันีเ้ช่นกนัวดัพระธาตเุขา
น้อย เป็นปชูนียสถานท่ีสาํคญั และเก่าแก่อีกแหง่หนึง่ของ จ.
นา่น สนันิษฐานวา่มีอายรุุ่นราวคราวเดียวกบัพระธาตแุช่แห้ง 
ตัง้อยูบ่นดอยเบาน้อย สงูจากระดบันํา้ทะเล ประมาณ 240 ม. 
หน้าวดัมีทางขึน้เป็นบนัไดน าค 303 ขัน้  จากวดัพระธาตเุขา
น้อย สามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรอบของตวัเมืองนา่น ปัจจุบนั
บริเวณลานชมทิวทศัน์ ประดิษฐานพระพทุธมหา อุดมมงคล
นนัทบุรีศรีนา่น ซึง่เป็นพระพทุธรูปปางประทานพร บนฐาน
ดอกบวัสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศาทําจากทองคําหนกั 27 
บาท สร้างขึน้เน่ืองในมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูฯ่ 
ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 
2542 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ในโรงแรม  (ไม่รวมในรายการ) 
พกันา่น  โรงแรมนา่นตรึงใจ บูทีค หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  

354 หมู่ 2 ถ.นา่น ทา่วงัผา ต.ผาสงิห์ อ.เมือง นา่น 55000 

 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําทา่นเดินทางสูบ่อ่เกลอื โดยผา่นเส้นทางนา่น-สนัติสขุ-บอ่เกลอื 
ขึน้        ดอยกว่าง ถนน 1081 นําทา่นนัง่รถผ่าน  ถนนลอยฟ้า 
1081 ยงัมีความสวยงามและได้รับฉายาวา่ ถนนลอยฟา้ของ
จงัหวดันา่น ซึง่ถนนสายดงักลา่ว ได้ถกูตดัผา่นสนัเขา เป็น
ระยะทางหลาย 10 กิโลเมตร ทําให้เม่ือขบัรถไปนัน้ จะเหมือนลอย
อยูบ่นท้องฟา้ ซึง่ตลอด 2 ฝ่ังทาง จะเป็นไหลเ่ขาลงไป และ
สามารถมองเห็นวิวทิวทศัธรรมชาติได้ตลอดเส้นทาง ระหวา่งทาง  

วันที่สอง       ดอยกว่าง – จุดชมวิว 360องศา – ถนนลอยฟ้า 1081 – บ่อเกลือ –  อุทยานแห่งชาตดิอยภคูา 
                    – จุดชมวิว1715 – ต้นชมพูภคูา – ถนนลอยฟ้า  – อ.ปัว 
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นอกจากนี ้ยงัมีทะเลหมอกให้มองเห็นเป็นบางชว่งในระหวา่งเส้นทาง  นําทา่นผา่นโค้งเลข 3 อันซีนแหง่ใหม่
ของจงัหวดันา่น  ระหวา่งทางมี ร้านคาเฟ่ ตา่งๆ แตง่ร้านสไตล์ล้านนา ให้ทา่นได้แวะชิมพร้อมเก็บภาพ
ประทบัใจ  
นําทา่นสูบ่อ่เกลอื        แหล่งผลิตเกลือสินธ์ุเทาโบราณ บนยอด
เขาสงูเสยีดเมฆ  นําทา่นชมกรรมวิธีการต้มเกลอืในกะทะใบบวั  
 ( งดการต้มเกลอืในช่วงเข้าพรรษาทกุปี )  

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในรายการ) 
นําทา่นเดินทางสู ่        อุทยานแห่งชาติดอยภคูา  ด้วยเส้นทาง
แหง่ทิวทศัน์ขนุเขาท่ีงดงาม ภเูขาสงู ป่าไม้  อนัอุดมสมบูรณ์และมี
พรรณไม้โบราณ เช่น ต้นเตา่ร้างยกัษ์ เป็นไม้เฉพาะถ่ินของดอยภู
คา จดัเป็นประเภทปาล์มลาํต้นเด่ียว สงูประมาณ 40 เมตร ยงัไม่มี
รายงานวา่พบท่ีใดในโลก  
นําทา่นชมวิว ณ จุดชมวิวลานดดูาว ท่ีจะเห็นเทื อกเขา
สลบัซบัซ้อน จากนัน้ชม จดุชมววิ1715  จุดชมวิวทะเลหมอกท่ี
สาํคญัจุดหนึง่ของอุทยาน มีความสงู 1,715 เมตรจาก
ระดบันํา้ทะเล  
ชมต้นชมพูภคูา ท่ีมีเป็นพนัธ์ุไม้หายากขึน้ในบริเวณป่าดิบเขาท่ีระ 

ดบัความสงู 1,200-1,500 เมตรจากระดบันํา้ทะเล  ซึง่ดอกชมพภูู
คาจะบานราวเดือนกมุภาพนัธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม โดยออกดอก
เป็นช่อตามปลายก่ิงตวัดอกเป็นสชีมพ ู ในอดีตเคยถกูพบมาก
บริเวณผืนป่าพรมแดนจีน-เวียดนาม ภายหลงัป่าบริเวณนัน้ถกู
ทําลายไปจึงคาดวา่สญูพนัธ์ุไปหมดแล้ว แตก่ลบัถกูค้นพบท่ี
ประเทศไทยแหง่เดียวในโลกเทา่นัน้ จากนัน้นําทา่นเดินทางสู่
อําเภอปัว ผา่นเส้นทางแหง่ความสขุ ปัว-บอ่เกลอื  ถนนลอยฟา้
1256  ท่ีมีความงดงามมากอีกเส้นหนึง่ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  (ไม่รวมในรายการ) 
พกั อ. ปัว   ปัวพาโนราม่า รีสอร์ท หรือเทียบเทา่  

 
 
อรุณสวสัด์ิ รับอากาศบริสทุธ์ิ ทา่มกลางทุง่นาและขนุเขา ของ อําเภอปัว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 

วันที่สาม      ร้านกาแฟไทลือ้-ล าดวนผ้าทอ – วัดภเูก็ต – อ.ปัว – วัดศรีมงคล – พระธาตุแช่แห้ง  
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 แวะเช็คอิน         ร้านกาแฟบ้านไทลือ้-ล าดวนผ้าทอ ตัง้อยูริ่มทุง่นาหลายสบิไร่ ฉากหลงัเป็นขนุเขาสเีขียว
สดุสายตา ตวัร้านเป็นบ้านไม้หลงัใหญ่ มีบาร์เบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม มีมมุถ่ายรูปสวยงามหลากหลาย ( เร่ิมทํา
นาช่วงเดือนสงิหาคม และเก็บเก่ียวข้าวปลายเดือนตลุาคม )        

      
 
 
 
 
 นําทา่นชม        วัดภเูก็ต   ช่ือวดัภเูก็ตแตอ่ยูอํ่าเภอปัว แตเ่น่ืองด้วยเป็นวดัท่ีตัง้อยูบ่นเนินสงูซึง่ทางเหนือ

เรียกวา่ "ดอย" หรือ "ภ"ู จึงตัง้ช่ือวา่วดัภเูก็ต หมายถึง วดัท่ีตัง้อยูบ่นภบู้านเก็ต เป็นวดัท่ีสวยงามมากๆ ด้วย 
ไฮไลท์ของวดัแหง่นีคื้อวิวทุง่นาบริเวณหลงัวดัท่ีถือวา่เป็นวิวอนัซีนท่ีหลายๆ คนได้เห็นถึงกบัอึง้ในความ
สวยงาม วดัภเูก็ตแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภมูหศัจรรย์ มีฮวงจุ้ยถกูหลกัทกัษาพยากรณ์เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีภมิู
ประเทศสวยงามท่ีสดุแหง่หนึง่ในจงัหวดันา่น มีอุโบสถทรงล้านนาประยกุต์ จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ี
ประดิษฐาน "หลวงพอ่แสนปัวหรือหลวงพอ่พทุธเมตตา" องค์ศกัด์ิสทิธ์ิ ผินพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก เพง่
ตรงไปยงัอุทยานแหง่ชาติดอยภคูา ใต้เชิงดอย เป็นพืน้ท่ีทํานาของชาวบ้าน เม่ือถึงฤดหูนาวจะเกิดทะเล
หมอกสดุแสนประทบัใจ ข้างลา่งเชิงเขามีแม่นํา้ไหลผา่น ซึง่เป็นนํา้ซบั ซมึมาจากใต้ดินไหลรินรวมกนั เป็นลาํ
ธารให้ฝงูปลาและสตัว์นํา้อยูอ่าศยั เป็นเขตอภยัทาน 

 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  (ไม่รวมในรายการ) 
  นําทา่นเดินทางสู ่   วัดศรีมงคล ตัง้อยูท่ี่ตําบลยม อําเภอทา่วงัผา เป็นวดัเก่าแก่ท่ีได้รับพระราชทาน

วิสงุคามสมีาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ท่ีมีช่ือท่ีสดุของวดันีคื้อ หลวงปู่ ก๋ง  ด้านหลงัวดัมีลานชมวิว ซึง่มี
ทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุง่นาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภคูาเรียงรายสลบัซบัซ้อน บริเวณนาข้าวมีท่ี
พกัและร้านกาแฟฮกันา่น มีสะพานไม้ไผเ่ช่ือมจากตวัวดัสามารถลงไปเดินเลน่ถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชม
วิว ทางวดัได้จดัทําเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกัผอ่น
หยอ่นใจ  ภายในวดัมีสิง่ท่ีนา่สนใจ ทัง้วิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม โดยเลยีนแบบการวาด
ของหนานบวัผนั จิตรกรชาวนา่นเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัภมิูนทร์และวดัหนองบวัของ
จงัหวดันา่น 
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นําทา่นเดินทางกลบั อําเภอเมือง จงัหวดันา่น          พระธาตุแช่แห้ง    พระธาตคุูบ้่านคูเ่มืองของชาวนา่น 
และเป็นพระ ธาตปุระจําปีเถาะ สนันิษฐานวา่มี อายรุาว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 
1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุ ท่ีได้มาจาก กรุงสโุขทยั องค์
พระธาตมีีุความสงู55.5 เมตร ตัง้อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่มจตัรัุส กว้าง
ด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลอืงหมดทัง้องค์ เป็น
โบราณสถาน ท่ีงดงามท่ีสดุแหง่หนึง่ของล้านนา ทกุปีจะมีงาน
นมสัการ พระบรมธาตแุช่แห้ง ระหวา่งวนัขึน้ 11 ค่ํา ถึง 15 ค่ํา
เดือน 6 ทางเหนือ ซึง่จะอยูร่าวปลายเดือนกมุภาพนัธ์หรือต้นเดือน
มีนาคมของทกุปี พระบรมธาตแุช่แห้งปชูนียสถานท่ีสาํคญัของเมืองนา่น มีอายกุวา่ 600 ปี ตามพงศาวดาร
เมืองนา่นกลา่ววา่พญาการเมืองโปรดเกล้าให้ สร้างขึน้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตท่ีุได้มาจากเมืองสโุขทยั
ระหวา่งปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวดัพระธาตแุช่แห้ง ท่ีสาํคญัและแสดงให้เห็นถึง
แบบอยา่งสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกลุช่างนา่น   

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ในโรงแรม  (ไม่รวมในรายการ) 
พกันา่น  โรงแรมนา่นตรึงใจ บูทีค หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  

354 หมู่ 2 ถ.นา่น ทา่วงัผา ต.ผาสงิห์ อ.เมือง นา่น 55000 

 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําทา่นชม         พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาตน่ิาน ตัง้อยูภ่ายในคุ้มของอดีตเจ้าผู้
ครองนครนา่น (หอคํา) เดิมเป็นท่ีประทบัของพระเจ้าสริุยพงษ์ผลติเดชฯ พระเจ้านา่น 
ทรงสร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2446 เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู 2ชัน้  โดยชัน้บน ประกอบด้วย
สว่นหน้ามขุซึง่ใช้เป็นห้องจดันิทรรศการพิเศษ พืน้ท่ีสว่นกลางเป็นห้องโถงขนาดใหญ่
ใช้จดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัภมิูศาสตร์ข  องเมืองนา่น และสว่นหลงัซึง่เป็นสว่นปีก
ของอาคารด้านทิศเหนือ ใต้ และเฉลยีงหลงั จําวน 6 ห้อง ใช้จดัแสดงด้านโบราณคดี
และประวติัศาสตร์ศิลปะของเมืองนา่นตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั ชม งาช้างด า  มี
ลกัษณะเป็นงาปลยีาว 97 เซนติเมตร มีจารึกอกัษรล้านนาวา่ "ก่ิงนีห้นักหน่ึงหมื่นห้าพนั" หรือประมาณ 18 

วันที่ ส่ี       พพิิธภณัฑ์สถานแห่งชาตน่ิาน – วัดภมูินทร์ –วัดศรีพนัต้น  – วัดมิ่งเมือง  – สนามบินน่าน 
               –สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ                 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
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กิโลกรัม สนันิษฐานวา่เป็นงาข้างซ้ายเพราะมีรอยเสยีดสกีบังาชดัเจน ชาวจงัหวดันา่นถือวา่ งาช้างดําเป็น
วตัถมุงคลคูบ้่านคูเ่มืองนา่นและถือเป็นเอกลกัษณ์หนึง่
ของจงัหวดันา่น 
จากนัน้ทําทา่นชม    ซุ้มต้นลีลาวดี  หรือต้นลัน่ทม อยู่
ทางหน้าพิพิธภณัฑ์ ขึน้เป็นแถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงก้าน
โค้งเข้าหากนัราวกบัอุโมงค์ต้นไม้ 
นําทา่นชม        วัดภมูินทร์  เดิมช่ือ "วดัพรหมมินทร์" 
เป็นวดัท่ีแปลกกวา่วดัอ่ืน ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็น
อาคารหลงัเดียวกนัประตไูม้ทัง้สีทิ่ศ แกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนีฝ้าผนงัยงั
แสดงถึงชีวิตและ วฒันธรรมของยคุสมยัท่ีผา่นมาตามพงศาวดารของเมืองนา่น วดัภมิูนทร์สร้างขึน้เม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครอง เมืองนา่นได้สร้างขึน้หลงัจากท่ีครองนคร
นา่นได้ 6 ปี มีปรากฏในคมัภีร์เมือง เหนือวา่เดิมช่ือ "วดัพรหมมินทร์" ซึง่เป็นช่ือของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ 
ผู้สร้างวดั แตต่อนหลงัช่ือวดัได้เพีย้นไปจากเดิมเป็น วดัภมิูนทร์  ทา่นชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวิหารหลวง 
“ฮูบแต้ม” ในวดัภมิูนทร์เป็นชาดกในพทุธศาสนา แตถ้่าพิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัย
นัน้ มีภาพท่ีนา่สนใจอยูห่ลายภาพ ภาพเดน่ คือ ภาพปู่ ม่านยา่ม่าน ซึง่เป็นคําเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลือ้ใน
สมยัโบราณกระซิบสนทนากนั ผู้ชายสกัหมึก ผู้หญิงแตง่กายไทลือ้อยา่งเต็มยศ ภาพวาดของหนุม่สาวคูนี่มี้
ความประณีตมาก ภาพนีไ้ด้รับการยกยอ่งวา่เป็นภาพท่ีงามเป็นเยี่ยมของวดัภูมินทร์ 

  
 
 
 
 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในรายการ) 

จากนัน้นําทา่นชม         วดัศรีพนัต้น  สร้างโดยพญาพนัต้น เจ้าผู้
ครองนครนา่น แหง่ราชวงศ์ภคูา (ครองนครน่าน ระหวา่ง พ.ศ. 
1960 - 1969 ) ช่ือวดัตรงกบันามผู้สร้าง คือพญาพนัต้น บางสมยั
เรียกวา่ วดัสลพีนัต้น (คําวา่ สล ีหมายถึง ต้นโพธ์ิ) ซึง่ในอดีตมีต้น
โพธ์ิใหญ่อยูด้่านทิศเหนือและทิศใต้ของวดั ปัจจุบนัถกูโคน่เพ่ือตดั
เป็นถนนแล้ว วดัศรีพนัต้นได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีาเม่ือ พ.ศ. 2505 ภายในวดัมีวิหารท่ีสวยงาม ตัง้เดน่
เป็นสงา่มีสทีองระยิบระยบั เป็นอีกวดัหนึง่ในจงัหวดันา่นท่ีมีจิตรกรรมปนูปัน้ท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาค
เจ็ดเศียร เฝา้บนัได หน้าวิหารวดั สทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดอู่อนโยนมี
ชีวิตชีวา ซึง่ปัน้แตง่โดยช่าง ชาวนา่นช่ือ นายอนุรักษ์ สมศกัด์ิ หรือ "สลา่รง" และภายในวิหารได้มีการเขียน
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ภาพลายเส้นประวติัของพระพทุธเจ้า และประวติั การกําเนิด เมืองนา่น โดยช่างชาวนา่น เป็นภาพ เขียน
ลายเส้นลงสธีรรมชาติสวยงามและทรงคณุคา่อยา่งยิ่ง 
จากนัน้ชม         วัดมิ่งเมือง เป็นท่ีประดิษฐานเสาหลกัเมือง
ของจงัหวดันา่น เดิมเป็นวดัร้าง มีเสาหลกัเมืองท่ี  เป็นทอ่นซุง
ขนาดใหญ่สองคนโอบ พบท่ีซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้า
อนนัตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครนา่นสถาปนาวดั ใหม่ ตัง้ช่ือวา่ 
วดัม่ิงเมือง ตามช่ือท่ีเรียกเสาหลกัเมืองวา่ เสาม่ิงเมือง ตอ่มาปี 
2527ได้มีการรือ้ถอนและสร้างอุโบสถหลงัใหม่เป็น แบบ
ล้านนาร่วมสมยัแบบในปัจจุบนั  

15.00 น. สมควรแก่เวลานําทา่นสูส่นามบิน จงัหวดันา่น 
16.55 น. โดยเท่ียวบินท่ี FD3557  เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
18.25 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
 

** ระหวา่งการเดินทางหากมีเวลาเหลอื ทา่นสมาชิกสามารถเสริมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีอยูใ่นเส้นทางเดียวกนัได้  
ทัง้นีก้ารเพิ่มเติมรายการนัน้ถือเอาประโยชน์ของผู้ เดินทางสงูสดุ ** 
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อัตราค่าบริการ         
   

ค่าบริการนีร้วม   รถตู้ ท้องถ่ิน  
  คา่ท่ีพกัโรงแรม  3 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ-นา่น-กรุงเทพ  รวม นํา้หนกักระเป๋า 15 กก./ทา่น 
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถ   
   คา่อาหารกลางวนั และ อาหารค่ํา  
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวสาํหรับชาวตา่งชาติ 

เงื่อนไขการให้บริการ 
ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 5,000 บาท พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ 

เดินทาง 6 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ 

(พัก2ท่าน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

โรงแรม + รถตู้  8 ท่าน/คัน 5,888 บาท/ท่าน 3,000 บาท 

ราคาตั๋วเคร่ืองบิน (ไป-กลับ) เร่ิมต้นที่ 3,600.- บาท   


