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                       แอ่วเวยีงน่ำน - ล้ำนนำตะวันออก 5 วนั  
                             โดยรถโค้ชปรับอำกำศ (BUS)                                                                       
                                                                         ( พกัน่ำน 2 คืน ) 

รุ่งเรืองทัวร์ฮอลเิดย์ ขอน ำท่ำนสัมผสัวิถีชีวิตลำ้นนำตะวนัออกแบบเรียบง่ำย ท่ำมกลำงขนุเขำและสำยหมอกสีขำว  สัมผสั
ธรรมชำติแสนงดงำมบริสุทธ์ิ ประทบัใจกบัประติมำกรรมอนัทรงคณค่ำและงดงำมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองน่ำน  ท่ีพกัระดบั
มำตรฐำน 2 คืน อำหำรทอ้งถ่ินแสนอร่อย มคัคุเทศกแ์ละทีมงำนบริกำรท่ำนตลอดกำรเดินทำงท่ีแสนสุขสะดวกสบำยกบักำร
ท่องเท่ียวตลอดกำรเดินทำง ประทบัใจกบัทีมงำนท่ีช ำนำญงำนอยำ่งเป็นกนัเอง  

ก ำหนดกำรเดินทำง   30 ธันวำคม 2563 – 03 มกรำคม 2564 

รำยละเอยีดกำรเดินทำง 
วันแรก กรุงเทพ –  น่ำน 

18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมำย เจำ้หนำ้ท่ีบริษทัทวัร์ใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 
19.00 น. ออกเดินทำงสู่ จังหวัดน่ำน โดยรถโค้ชปรับอำกำศ บริกำรอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืมบนรถ   
 

http://www.roongruangtourscom/
mailto:roongruangtours@hotmail.com
http://www.logothailand.com/product.detail.php?lang=th&cat=&id=1010037##


วันท่ีสอง น่ำน - วัดพระธำตุแช่แห้ง – พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติน่ำน - อุโมงค์ลลีำวดี - วัดศรีพนัต้น - วัดมิ่งเมือง  
                            วัดภูมินทร์ - ถนนคนเดินเมืองน่ำน 

เช้ำ อรุณสวสัด์ิ ณ จ.น่ำน   
    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ร้ำนอำหำร 

หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ พระธำตุแช่แห้ง  เป็นพระ
ธำตุประจ ำคนเกิดปีเถำะ(ปีกระต่ำย) เป็นพระธำตุ
คู่บำ้นคู่เมืองน่ำน เป็นสถำนท่ีบรรจุพระบรมสำรริกธำตุ
ท่ีไดม้ำจำกสมยัสุโขทยั องคพ์ระธำตุบุดว้ยทองเหลือง
หมดทั้งองค ์เป็นศิลปะกำรก่อสร้ำงท่ีมีควำมวิจิตร
งดงำมมำก มีควำมเช่ือกนัวำ่ผูท่ี้ไดม้ำสักกำระองคพ์ระ
ธำตุแช่แหง้ จะท ำใหชี้วิตอยู่ดี มีสุข ปรำศจำกโรคภยั
ต่ำงๆ กำรงำนเจริญกำ้วหนำ้ อนุโมทนำ จำกนั้นน ำท่ำน
เดินทำงสู่ พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติน่ำน เดิมเป็นท่ีประทบัของ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เรียกวำ่ หอค ำ ภำยในจดัแสดง 
ศิลปะ โบรำณวตัถุ ต่ำงๆ ประวติัศำสตร์ และชีวิตควำมเป็นอยู ่ของชำวพื้นเมืองภำคเหนือ และชำวเขำเผำ่ต่ำง ๆ ส่ิง

ส ำคญัท่ีสุดคือ งำช้ำงด ำ ซ่ึงไม่ทรำบประวติัควำมเป็นมำ สันนิษฐำนวำ่ 
เป็นงำขำ้งซำ้ย มีสีน ้ำตำลเขม้ไปทำงด ำ มีรูปลกัษณะเป็นงำปลียำว 94 
เซนติเมตร หนกั 48 กิโลกรัม งำชำ้งด ำน้ี ถือเป็นของคู่บำ้นคู่เมืองของ
จงัหวดัน่ำน ดำ้นหนำ้พิพิธภณัฑ ์มี อุโมงค์ลลีำวดี  ท่ีขึ้นเป็นแถวเรียงรำย
แผข่ยำยก่ิงกำ้นโคง้โนม้เอียงเขำ้หำกนักลำยเป็นอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่
สวยงำม  เรียกไดว้ำ่ เป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จงัหวดัน่ำนท่ีเม่ือมำถึง
แลว้ตอ้งมำถ่ำยภำพ  ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดศรีพนั
ต้น วดัสวยเก่ำแก่คู่เมืองน่ำนอีกแห่ง สร้ำงโดยพญำพนัตน้ เจำ้ผูค้รอง
นครน่ำนแห่งรำชวงศภ์ูคำ โดดเด่นดว้ยวิหำรสีทองอร่ำม มี
ประติมำกรรมปูนป้ันท่ีวิจิตรงดงำม เชิงบนัไดประดบัเป็นรูปพญำนำค
เจ็ดเศียรฝีมือช่ำงสล่ำแห่งเมืองน่ำน ภำยในยงัมีภำพเขียนลำยเส้นลงสี
ธรรมชำติท่ีงดงำมและทรงคุณค่ำ ใครไปเท่ียวน่ำนตอ้งหำโอกำสไปชม
เป็นบุญตำสักคร้ัง 
 
 
 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
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บ่ำย หลงัอำหำรน ำท่ำนไปสักกำระเสริมควำมเป็นสิริมงคลท่ี เสำหลกัเมืองน่ำน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นส ำคญัของวดัแห่งน้ี คือ
ลำยปูนป้ันท่ีผนงัดำ้นนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่ำงฝีมือจำกเชียงแสน ประณีต งดงำมมำก จำกนั้นน ำท่ำนชม วัด
ภูมินทร์ เดิมช่ือ วดัพรหมมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่ำแก่ มีอำยุกวำ่ 400 ปี ควำมสวยท่ีแปลกกวำ่วดัอ่ืนของวดัภูมินทร์ คือ 
เป็นพระอุโบสถและพระวิหำรสร้ำงเป็นอำคำรหลงัเดียวกนั เป็นทรงจตัุรมุข สถำปัตยกรรมอนัโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์
เฉพำะ ท่ีรวมเอำโบสถ ์วิหำร และเจดีย ์ไวใ้นอำคำรเดียวกนั ในส่วนจิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำรหรือท่ีเรียกกนัวำ่ ฮู
ปแต้ม ซ่ึงเขียนขึ้นในช่วงท่ีวดัภูมินทร์ไดรั้บกำรบูรณะคร้ังใหญ่ สมยัเจำ้อนนัตวรฤทธิเดช เม่ือ พ.ศ.2410 (ปลำยสมยั
รัชกำลท่ี 4) และใชเ้วลำซ่อมนำนถึง 7 ปี ภำพปู่ม่ำนย่ำม่ำน ท่ีไดรั้บฉำยำวำ่ ภำพกระซิบรักบรรลือโลก อำจำรยส์มเจตน์ 
วิมลเกษม ปรำชญเ์มืองน่ำน ไดแ้ต่งค ำกลอนอนัสุดแสนโร
แมนติกเป็นภำษำเหนือเพื่อบรรยำยถอ้ยค ำกระซิบของปู่ ม่ำน
ยำ่ม่ำน อิสระใหท้่ำนชมภำพวำดจิตรกรรมฝำผนงัสีฝุ่ น เล่ำ
เร่ืองชำดก ต ำนำนพื้นบำ้น และควำมเป็นอยูข่องชำวน่ำนใน
อดีต เสมือนเป็นกำรบนัทึกเร่ืองรำวของจงัหวดัน่ำน ผำ่นงำน
จิตรกรรม ลงบนผนงัสีฝุ่ น จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนคน
เดินเมืองน่ำน หรือ กำดข่วงเมืองน่ำน ดำ้นขำ้งวดัภูมินทร์ 
ใหท้่ำนอไดอิ้สระเลือกซ้ืออำหำรมำกมำย ทั้ง อำหำร
พื้นเมือง ผกัผลไม ้หรือเส้ือผำ้พื้นเมือง ของฝำกของท่ีระลึก
จำกจงัหวดัน่ำนในรำคำยอ่มเยำ 

เย็น อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่ำน  
  พกัโรงแรมระดับมำตรฐำน จ.น่ำน 
 

วันท่ีสำม น่ำน - ถนนลอยฟ้ำ - บ่อเกลือ  - จุดชมวิวบ้ำนสะปัน –  
ปัว - วัดภูเกต็ - ร้ำนกำแฟบ้ำนไทล้ือ - น่ำน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำง สู่ อ ำเภอบ่อเกลือ 
เส้นทำงเป็นหุบเขำสลบัทบัซอ้นกนัหลำยลูก 
ระหวำ่งทำงจะไดพ้บกบั ถนนลอยฟ้ำ ถนนหลวง
หมำยเลข 1081 ท่ำนจะไดส้ัมผสักบัควำมรู้สึก 
เหมือนก ำลงันัง่รถอยูบ่นถนนลอยฟ้ำ ท่ีถูกลอ้ม
ลอบดว้ยภูเขำ ท่ำมกลำงป่ำใหญ่ และไอหมอก ชม 
บ่อเกลือสินเธำว์ ภูเขำโบรำณ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง
ไฮไลทข์องอ ำเภอบ่อเกลือ ถูกขนำนนำมวำ่เป็นนำ
เกลือกลำงหุบเขำ ท่ำนจะไดเ้ห็นกระบวนกำรท ำเกลือของของคนพื้นเมือง ส ำหรับนกัสะสม ท่ีน่ีก็มีผลิตภณัฑ์
พื้นเมืองให้เลือกซ้ือมำกมำย  จำกนั้นไปถ่ำยรูปชิคๆ เช็คอินท่ี จุดชมวิวบ้ำนสะปัน อยูห่่ำงจำกบ่อเกลือภูเขำประมำณ 



9 กิโลเมตร ชุมชนเลก็ๆ ท่ำมกลำงธรรมชำติ ผืนป่ำ 
และขนุเขำ มีล ำธำรไหลผำ่นตลอดสำย ซ่ึงจุดชมวิวจะ
อยูบ่ริเวณหนำ้วดับำ้นสะปัน เม่ือมองจำกมุมสูง จะ
เห็นเป็นวิวหมู่บำ้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุ่งนำ กลำงหุบเขำ 
ทศันียภำพสมบูรณ์สวยงำมมำก น ำท่ำนแวะชมวิว
สวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หน่ึงในจุดชมวิวท่ีไม่ควร
พลำดเม่ือเดินทำงผำ่นถนนสำยน้ี ยิง่ถำ้ไปช่วงฤดูฝน 
หรือปลำยฝนตน้หนำวจะไดเ้ห็นหมอกหนำสวยสุดตำ  

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
บ่ำย น ำท่ำนผำ่นชมถนนลอยฟ้ำ ถนนหลวงหมำยเลข 1256 

อีกหน่ึงเส้นทำงท่ีงดงำม เป็นเส้นทำงจำกอ ำเภอบ่อ
เกลือ สู่อ ำเภอปัว ภำพฝันในม่ำนหมอก น ำท่ำนเดินทำง
สู่ วัดภูเกต็ วดัตั้งอยูใ่นหมู่บำ้นเก็ต และอยูบ่นบนเนิน
เขำ ซ่ึงชำวเหนือจะเรียกเขำว่ำ “ดอย หรือ ภู” ส่งผลให้
วดัแห่งน้ีมีช่ือวำ่ภูเก็ต โดยตั้งช่ือตำมภูมิท่ีตั้งอยู ่ไฮไลทข์องวดัน้ีอยูท่ี่ลำนของโบสถ ์เม่ือมองออกไป จะเห็นเป็นวิว
ทุ่งนำเขียวขจี โอบลอ้มโดยทิวเขำนอ้ยใหญ่ หลงัจำกน ำทุกท่ำนมำเติมคำเฟอิน ถ่ำยรูปเช็คอินท่ี ร้ำนกำแฟบ้ำนไทลื้อ 
ไฮไลทท่ี์พลำดไม่ไดเ้ม่ือมำถึงอ ำเภอปัว ด่ืมกำแฟ แลบรรยำกำศนำขำ้ว ผสมผสำนกบัวฒันธรรมไทล้ือดั้งเดิม แลว้
เดินทำงสู่ อ.เมือง จ.น่ำน    

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำร     
    พกัโรงแรมระดับมำตรฐำน จ.เชียงใหม่ 

            

วันท่ีส่ี วัดพระธำตุเขำน้อย – วัดหัวข่วง – โฮงเจ้ำฟองค ำ –  ศูนย์สินค้ำOTOP - กรุงเทพฯ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดพระธำตุเขำน้อย องคพ์ระธำตุตั้งอยูบ่นยอดดอยเขำนอ้ย เป็นเจดียก่์อ อิฐถือปูนทั้ง
องค ์เป็นศิลปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระเกศำธำตุขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ได ้เป็นปูชนีย
สถำนท่ีเก่ำแก่อีกแห่งหน่ึงของน่ำน ทำงขึ้นเป็นบนัไดนำค 303 ขั้น จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดหัวข่วง  เป็นวดัท่ีมี
ควำมส ำคญัในเขตหวัแหวนเมืองน่ำน เป็นอำคำรทรงจัว่  เด่นท่ีหนำ้บนัประดบัลวดลำยไมจ้ ำหลกัรูปพรรณพฤกษำ
อยำ่งประณีต และสวยงำม ซุม้ประตูหนำ้ต่ำง ประดบัลำยปูนป้ันรูปใบผกักำด   อนัเป็นศิลปะแบบตะวนัตกเป็น
วิหำรผีมือช่ำงเมืองน่ำนท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง นอกจำกน้ีในวดัยงัมีหอไตรเก่ำลกัษณะน่ำชมคลำ้ยวิหำรแต่มี
ขนำดเลก็และทรงสูงหนำ้บนัและฝำชั้นบน ประดบัลำยแกะสลกัสวยงำม ตั้งอยูใ่กลอ้งคเ์จดีย ์ 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร  
หลงัอำหำรน ำท่ำนชม  โฮงเจ้ำฟองค ำ สร้ำงจำกไมส้ักหลงัใหญ่สไตลล์ำ้นนำ บำ้นเก่ำอำยเุกือบ200ปี  โฮงเจำ้ฟองค ำ
เป็นบำ้นของเจำ้ฟองค ำ เช้ือสำยของเจำ้อนนัตวรฤทธิเดชเจำ้ผูค้รองนครองคท่ี์ 62  ค ำวำ่ “ โฮง ” เป็นค ำพื้นเมือง
ลำ้นนำ หมำยถึง คุม้ หรือท่ีอยูอ่ำศยัของเจำ้นำยลำ้นนำไท  โฮงเจำ้ฟองค ำเป็นบำ้นไมส้ักยกใตถุ้นสูง รูปแบบลำ้นนำ
โบรำณ หลงัคำทรงจัว่มุงดว้ยกระเบ้ืองดินขอ ประกอบดว้ยเรือน 4 หลงั แบ่งเป็นหอ้งต่ำงๆ ทั้งนอน ห้องรับแขก 
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หอ้งครัว  ทั้งหมดเช่ือมต่อกนัดว้ยนอกชำนและทำงเดิน บนัไดทำงขึ้นบำ้นอยูด่ำ้นหนำ้มีหลงัคำคลุม ส ำหรับไมส้ักท่ี
ใชส้ร้ำงบำ้นนั้น ใชวิ้ธีกำรผำ่และซอ้มถำกดว้ยขวำนและมีด กำรประกอบตวับำ้นจึงไม่ไดใ้ชต้ะปู แต่จะใชวิ้ธีเจำะไม้
และเขำ้ไมโ้ดยใชส้ลกัไม ้ บริเวณหนำ้บำ้นมีบ่อน ้ำ โดยรอบบำ้นร่มร่ืนดว้ยตน้ไมน้ำชนิด 

  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  ศูนย์สินค้ำ OTOP  จ.น่ำน ให้ท่ำนเลือกชมสินคำ้พื้นเมือง เลือกซ้ือของท่ีระลึก เป็น
ของฝำกคนทำงบำ้น 

เย็น  บริกำรอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำร 
  ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
 

วันท่ีห้ำ กรุงเทพฯ  

05.00 น.  ถึงกรุงเทพ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจ 
***************************************************************** 

อตัรำค่ำบริกำร            

ผู้ใหญ่ รำคำท่ำนละ       8,980    บำท (พกัห้องละ 2ท่ำน ) 

เด็ก 2-11 ขวบ รำคำท่ำนละ   6,980  บำท (พกัรวมกบัผู้ปกครองไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่ำนละ        1,800    บำท 

หมำยเหตุ ชำวต่ำงชำตต้ิองจ่ำยเพิม่ค่ำเข้ำอุทยำนแห่งชำติ 
อตัรำนีร้วม  
ค่ำพำหนะ / ท่ีพกั / อำหำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำมคัคุเทศกน์ ำเท่ียว / ค่ำประกนัอุบติัเหตุใน
วงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท เง่ือนไขตำมกรมธรรม ์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือรำยกำรท่องเท่ียว /ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % / ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
ส่ิงท่ีควรนำติดตัวไปด้วย เส้ือกนัหนำว,แวน่กนัแดด,ครีมทำผิว,กลอ้งถ่ำยรูป,ยำประจ ำตวั  
เง่ือนไขกำรสมัคร บัตรซ้ือแล้วไม่รับคืน  
- เวลำสมคัรช ำระเงินทั้งหมด หรือมดัจ ำคร้ังแรกท่ีละ 2,000 บำท ท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 14 วนั  

กรุณำโอนเงินมัดจ ำ หรือ จ่ำยหมด มำท่ี 

1. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลกัษณะวิลำศ  
เลขท่ีบัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงลำพู (บัญชีออมทรัพย์)  
- ถำ้เล่ือนกำรเดินทำงจะตอ้งแจง้ใหท้ำงบริษทัฯทรำบล่วงหนำ้ 15 วนั และทำงบริษทัฯ จะหกัไว ้25% ของรำคำทวัร์  

- ระหวำ่งกำรเดินทำงถำ้ท่ำนไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะถือว่ำสละสิทธ์ิไม่อำจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริกำร
ท่ีขำดไปได ้ 

- โปรแกรมกำรเดินทำง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวงแต่ยติุธรรมส ำหรับท่ำนโดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  
                                                           บัตรซ้ือแล้วไม่รับคืน 



 
 

 
 


