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NC.02 น่ าน ล้านนาตะวันออก

แอ่วเวียงน่ ำน - ล้ำนนำตะวันออก 5 วัน
โดยรถโค้ชปรับอำกำศ (BUS)
( พักน่ ำน 2 คืน )

รุ่งเรื องทัวร์ ฮอลิเดย์ ขอนำท่ำนสัมผัสวิถีชีวิตล้ำนนำตะวันออกแบบเรี ยบง่ำย ท่ำมกลำงขุนเขำและสำยหมอกสี ขำว สัมผัส
ธรรมชำติแสนงดงำมบริ สุทธิ์ ประทับใจกับประติมำกรรมอันทรงคณค่ำและงดงำมที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองน่ำน ที่พกั ระดับ
มำตรฐำน 2 คืน อำหำรท้องถิ่นแสนอร่ อย มัคคุเทศก์และทีมงำนบริ กำรท่ำนตลอดกำรเดินทำงที่แสนสุขสะดวกสบำยกับกำร
ท่องเที่ยวตลอดกำรเดินทำง ประทับใจกับทีมงำนที่ชำนำญงำนอย่ำงเป็ นกันเอง

กำหนดกำรเดินทำง

30 ธันวำคม 2563 – 03 มกรำคม 2564

รำยละเอียดกำรเดินทำง
วันแรก
18.00 น.
19.00 น.

กรุงเทพ – น่ ำน
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมำย เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ทัวร์ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวก
ออกเดินทำงสู่ จังหวัดน่ ำน โดยรถโค้ชปรับอำกำศ บริกำรอำหำรว่ำงพร้ อมเครื่ องดื่มบนรถ

วันที่สอง
เช้ ำ

เที่ยง

น่ ำน - วัดพระธำตุแช่ แห้ ง – พิพธิ ภัณฑสถำนแห่ งชำติน่ำน - อุโมงค์ ลลี ำวดี - วัดศรีพนั ต้น - วัดมิ่งเมือง
วัดภูมินทร์ - ถนนคนเดินเมืองน่ ำน
อรุ ณสวัสดิ์ ณ จ.น่ำน
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ร้ ำนอำหำร
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่ พระธำตุแช่ แห้ ง เป็ นพระ
ธำตุประจำคนเกิดปี เถำะ(ปี กระต่ำย) เป็ นพระธำตุ
คู่บำ้ นคู่เมืองน่ำน เป็ นสถำนที่บรรจุพระบรมสำรริ กธำตุ
ที่ได้มำจำกสมัยสุโขทัย องค์พระธำตุบุดว้ ยทองเหลือง
หมดทั้งองค์ เป็ นศิลปะกำรก่อสร้ำงที่มีควำมวิจิตร
งดงำมมำก มีควำมเชื่อกันว่ำผูท้ ี่ได้มำสักกำระองค์พระ
ธำตุแช่แห้ง จะทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปรำศจำกโรคภัย
ต่ำงๆ กำรงำนเจริ ญก้ำวหน้ำ อนุโมทนำ จำกนั้นนำท่ำน
เดินทำงสู่ พิพธิ ภัณฑสถำนแห่ งชำติน่ำน เดิมเป็ นที่ประทับของ เจ้ำผูค้ รองนครน่ำน เรี ยกว่ำ หอคำ ภำยในจัดแสดง
ศิลปะ โบรำณวัตถุ ต่ำงๆ ประวัติศำสตร์ และชีวิตควำมเป็ นอยู่ ของชำวพื้นเมืองภำคเหนือ และชำวเขำเผ่ำต่ำง ๆ สิ่ ง
สำคัญที่สุดคือ งำช้ ำงดำ ซึ่งไม่ทรำบประวัติควำมเป็ นมำ สันนิษฐำนว่ำ
เป็ นงำข้ำงซ้ำย มีสีน้ ำตำลเข้มไปทำงดำ มีรูปลักษณะเป็ นงำปลียำว 94
เซนติเมตร หนัก 48 กิโลกรัม งำช้ำงดำนี้ ถือเป็ นของคู่บำ้ นคู่เมืองของ
จังหวัดน่ำน ด้ำนหน้ำพิพิธภัณฑ์ มี อุโมงค์ ลลี ำวดี ที่ข้ นึ เป็ นแถวเรี ยงรำย
แผ่ขยำยกิ่งก้ำนโค้งโน้มเอียงเข้ำหำกันกลำยเป็ นอุโมงค์ตน้ ไม้ยงิ่ ใหญ่
สวยงำม เรี ยกได้วำ่ เป็ นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่ำนที่เมื่อมำถึง
แล้วต้องมำถ่ำยภำพ ได้เวลำพอสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ วัดศรีพนั
ต้น วัดสวยเก่ำแก่คู่เมืองน่ำนอีกแห่ง สร้ำงโดยพญำพันต้น เจ้ำผูค้ รอง
นครน่ำนแห่งรำชวงศ์ภูคำ โดดเด่นด้วยวิหำรสี ทองอร่ ำม มี
ประติมำกรรมปูนปั้นที่วิจิตรงดงำม เชิงบันไดประดับเป็ นรู ปพญำนำค
เจ็ดเศียรฝี มือช่ำงสล่ำแห่งเมืองน่ำน ภำยในยังมีภำพเขียนลำยเส้นลงสี
ธรรมชำติที่งดงำมและทรงคุณค่ำ ใครไปเที่ยวน่ำนต้องหำโอกำสไปชม
เป็ นบุญตำสักครั้ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนอำหำร

บ่ำย

เย็น

วันที่สำม
เช้ ำ

หลังอำหำรนำท่ำนไปสักกำระเสริ มควำมเป็ นสิ ริมงคลที่ เสำหลักเมืองน่ ำน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นสำคัญของวัดแห่งนี้ คือ
ลำยปูนปั้นที่ผนังด้ำนนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่ำงฝี มือจำกเชียงแสน ประณี ต งดงำมมำก จำกนั้นนำท่ำนชม วัด
ภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็ นวัดหลวงเก่ำแก่ มีอำยุกว่ำ 400 ปี ควำมสวยที่แปลกกว่ำวัดอื่นของวัดภูมินทร์ คือ
เป็ นพระอุโบสถและพระวิหำรสร้ำงเป็ นอำคำรหลังเดียวกัน เป็ นทรงจัตุรมุข สถำปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์
เฉพำะ ที่รวมเอำโบสถ์ วิหำร และเจดีย ์ ไว้ในอำคำรเดียวกัน ในส่วนจิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำรหรื อที่เรี ยกกันว่ำ ฮู
ปแต้ม ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงที่วดั ภูมินทร์ได้รับกำรบูรณะครั้งใหญ่ สมัยเจ้ำอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลำยสมัย
รัชกำลที่ 4) และใช้เวลำซ่อมนำนถึง 7 ปี ภำพปู่ ม่ ำนย่ ำม่ ำน ที่ได้รับฉำยำว่ำ ภำพกระซิบรักบรรลือโลก อำจำรย์สมเจตน์
วิมลเกษม ปรำชญ์เมืองน่ำน ได้แต่งคำกลอนอันสุดแสนโร
แมนติกเป็ นภำษำเหนือเพื่อบรรยำยถ้อยคำกระซิบของปู่ ม่ำน
ย่ำม่ำน อิสระให้ท่ำนชมภำพวำดจิตรกรรมฝำผนังสี ฝนุ่ เล่ำ
เรื่ องชำดก ตำนำนพื้นบ้ำน และควำมเป็ นอยูข่ องชำวน่ำนใน
อดีต เสมือนเป็ นกำรบันทึกเรื่ องรำวของจังหวัดน่ำน ผ่ำนงำน
จิตรกรรม ลงบนผนังสี ฝนุ่ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนคน
เดินเมืองน่ ำน หรื อ กำดข่วงเมืองน่ ำน ด้ำนข้ำงวัดภูมินทร์
ให้ท่ำนอได้อิสระเลือกซื้ออำหำรมำกมำย ทั้ง อำหำร
พื้นเมือง ผักผลไม้ หรื อเสื้ อผ้ำพื้นเมือง ของฝำกของที่ระลึก
จำกจังหวัดน่ำนในรำคำย่อมเยำ
อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่ ำน
พักโรงแรมระดับมำตรฐำน จ.น่ ำน
น่ ำน - ถนนลอยฟ้ ำ - บ่ อเกลือ - จุดชมวิวบ้ ำนสะปั น –
ปัว - วัดภูเก็ต - ร้ ำนกำแฟบ้ ำนไทลื้อ - น่ ำน
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำง สู่ อำเภอบ่ อเกลือ
เส้นทำงเป็ นหุบเขำสลับทับซ้อนกันหลำยลูก
ระหว่ำงทำงจะได้พบกับ ถนนลอยฟ้ำ ถนนหลวง
หมำยเลข 1081 ท่ำนจะได้สัมผัสกับควำมรู ้สึก
เหมือนกำลังนัง่ รถอยูบ่ นถนนลอยฟ้ำ ที่ถูกล้อม
ลอบด้วยภูเขำ ท่ำมกลำงป่ ำใหญ่ และไอหมอก ชม
บ่ อเกลือสิ นเธำว์ ภูเขำโบรำณ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ง
ไฮไลท์ของอำเภอบ่อเกลือ ถูกขนำนนำมว่ำเป็ นนำ
เกลือกลำงหุบเขำ ท่ำนจะได้เห็นกระบวนกำรทำเกลือของของคนพื้นเมือง สำหรับนักสะสม ที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์
พื้นเมืองให้เลือกซื้อมำกมำย จำกนั้นไปถ่ำยรู ปชิคๆ เช็คอินที่ จุดชมวิวบ้ ำนสะปัน อยูห่ ่ำงจำกบ่อเกลือภูเขำประมำณ
3

เที่ยง
บ่ำย

เย็น

วันที่สี่
เช้ ำ

เที่ยง

9 กิโลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ำมกลำงธรรมชำติ ผืนป่ ำ
และขุนเขำ มีลำธำรไหลผ่ำนตลอดสำย ซึ่งจุดชมวิวจะ
อยูบ่ ริ เวณหน้ำวัดบ้ำนสะปัน เมื่อมองจำกมุมสูง จะ
เห็นเป็ นวิวหมู่บำ้ น ถูกโอบล้อมด้วยทุ่งนำ กลำงหุบเขำ
ทัศนียภำพสมบูรณ์สวยงำมมำก นำท่ำนแวะชมวิว
สวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควร
พลำดเมื่อเดินทำงผ่ำนถนนสำยนี้ ยิง่ ถ้ำไปช่วงฤดูฝน
หรื อปลำยฝนต้นหนำวจะได้เห็นหมอกหนำสวยสุดตำ
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนอำหำร
นำท่ำนผ่ำนชมถนนลอยฟ้ำ ถนนหลวงหมำยเลข 1256
อีกหนึ่งเส้นทำงที่งดงำม เป็ นเส้นทำงจำกอำเภอบ่อ
เกลือ สู่ อำเภอปัว ภำพฝันในม่ำนหมอก นำท่ำนเดินทำง
สู่ วัดภูเก็ต วัดตั้งอยูใ่ นหมู่บำ้ นเก็ต และอยูบ่ นบนเนิ น
เขำ ซึ่งชำวเหนือจะเรี ยกเขำว่ำ “ดอย หรื อ ภู” ส่งผลให้
วัดแห่งนี้มีชื่อว่ำภูเก็ต โดยตั้งชื่อตำมภูมิที่ต้ งั อยู่ ไฮไลท์ของวัดนี้อยูท่ ี่ลำนของโบสถ์ เมื่อมองออกไป จะเห็นเป็ นวิว
ทุ่งนำเขียวขจี โอบล้อมโดยทิวเขำน้อยใหญ่ หลังจำกนำทุกท่ำนมำเติมคำเฟอิน ถ่ำยรู ปเช็คอินที่ ร้ ำนกำแฟบ้ ำนไทลื้อ
ไฮไลท์ที่พลำดไม่ได้เมื่อมำถึงอำเภอปัว ดื่มกำแฟ แลบรรยำกำศนำข้ำว ผสมผสำนกับวัฒนธรรมไทลื้อดั้งเดิม แล้ว
เดินทำงสู่ อ.เมือง จ.น่ำน
บริกำรอำหำรเย็น ณ ห้ องอำหำร
พักโรงแรมระดับมำตรฐำน จ.เชียงใหม่
วัดพระธำตุเขำน้ อย – วัดหัวข่วง – โฮงเจ้ ำฟองคำ – ศูนย์ สินค้ ำOTOP - กรุงเทพฯ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่ วัดพระธำตุเขำน้ อย องค์พระธำตุต้ งั อยูบ่ นยอดดอยเขำน้อย เป็ นเจดียก์ ่อ อิฐถือปูนทั้ง
องค์ เป็ นศิลปะพม่ำผสมล้ำนนำ ภำยในบรรจุพระเกศำธำตุขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ เป็ นปูชนีย
สถำนที่เก่ำแก่อีกแห่งหนึ่งของน่ำน ทำงขึ้นเป็ นบันไดนำค 303 ขั้น จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ วัดหัวข่วง เป็ นวัดที่มี
ควำมสำคัญในเขตหัวแหวนเมืองน่ำน เป็ นอำคำรทรงจัว่ เด่นที่หน้ำบันประดับลวดลำยไม้จำหลักรู ปพรรณพฤกษำ
อย่ำงประณี ต และสวยงำม ซุม้ ประตูหน้ำต่ำง ประดับลำยปูนปั้นรู ปใบผักกำด อันเป็ นศิลปะแบบตะวันตกเป็ น
วิหำรผีมือช่ำงเมืองน่ำนที่มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง นอกจำกนี้ในวัดยังมีหอไตรเก่ำลักษณะน่ำชมคล้ำยวิหำรแต่มี
ขนำดเล็กและทรงสู งหน้ำบันและฝำชั้นบน ประดับลำยแกะสลักสวยงำม ตั้งอยูใ่ กล้องค์เจดีย ์
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนอำหำร
หลังอำหำรนำท่ำนชม โฮงเจ้ ำฟองคำ สร้ำงจำกไม้สักหลังใหญ่สไตล์ลำ้ นนำ บ้ำนเก่ำอำยุเกือบ200ปี โฮงเจ้ำฟองคำ
เป็ นบ้ำนของเจ้ำฟองคำ เชื้อสำยของเจ้ำอนันตวรฤทธิเดชเจ้ำผูค้ รองนครองค์ที่ 62 คำว่ำ “ โฮง ” เป็ นคำพื้นเมือง
ล้ำนนำ หมำยถึง คุม้ หรื อที่อยูอ่ ำศัยของเจ้ำนำยล้ำนนำไท โฮงเจ้ำฟองคำเป็ นบ้ำนไม้สักยกใต้ถุนสูง รู ปแบบล้ำนนำ
โบรำณ หลังคำทรงจัว่ มุงด้วยกระเบื้องดินขอ ประกอบด้วยเรื อน 4 หลัง แบ่งเป็ นห้องต่ำงๆ ทั้งนอน ห้องรับแขก

เย็น

วันที่ห้ำ
05.00 น.

ห้องครัว ทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยนอกชำนและทำงเดิน บันไดทำงขึ้นบ้ำนอยูด่ ำ้ นหน้ำมีหลังคำคลุม สำหรับไม้สักที่
ใช้สร้ำงบ้ำนนั้น ใช้วิธีกำรผ่ำและซ้อมถำกด้วยขวำนและมีด กำรประกอบตัวบ้ำนจึงไม่ได้ใช้ตะปู แต่จะใช้วิธีเจำะไม้
และเข้ำไม้โดยใช้สลักไม้ บริ เวณหน้ำบ้ำนมีบ่อน้ ำ โดยรอบบ้ำนร่ มรื่ นด้วยต้นไม้นำชนิ ด
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ศู นย์ สินค้ ำ OTOP จ.น่ำน ให้ท่ำนเลือกชมสิ นค้ำพื้นเมือง เลือกซื้ อของที่ระลึก เป็ น
ของฝำกคนทำงบ้ำน
บริกำรอำหำรเย็น ณ ห้ องอำหำร
ได้เวลำพอสมควรนำท่ำนเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ถึงกรุ งเทพ โดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจ
*****************************************************************

อัตรำค่ำบริกำร
ผู้ใหญ่ รำคำท่ ำนละ
เด็ก 2-11 ขวบ รำคำท่ำนละ

8,980 บำท (พักห้ องละ 2ท่ำน )
6,980 บำท (พักรวมกับผู้ปกครองไม่มีเตียงเสริม)
1,800 บำท

พักเดี่ยวเพิม่ ท่ำนละ
หมำยเหตุ
ชำวต่ ำงชำติต้องจ่ ำยเพิม่ ค่ ำเข้ ำอุทยำนแห่ งชำติ
อัตรำนีร้ วม
ค่ำพำหนะ / ที่พกั / อำหำร / ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ตำมที่ระบุในรำยกำร / ค่ำมัคคุเทศก์นำเที่ยว / ค่ำประกันอุบตั ิเหตุใน
วงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์
อัตรำนีไ้ ม่รวม
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือรำยกำรท่องเที่ยว /ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % / ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เสื้ อกันหนำว,แว่นกันแดด,ครี มทำผิว,กล้องถ่ำยรู ป,ยำประจำตัว
เงื่อนไขกำรสมัคร บัตรซื้อแล้ วไม่รับคืน
- เวลำสมัครชำระเงินทั้งหมด หรื อมัดจำครั้งแรกที่ละ 2,000 บำท ที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำง 14 วัน
กรุณำโอนเงินมัดจำ หรื อ จ่ ำยหมด มำที่
1. ชื่ อบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ
เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงลำพู (บัญชีออมทรัพย์ )
- ถ้ำเลื่อนกำรเดินทำงจะต้องแจ้งให้ทำงบริ ษทั ฯทรำบล่วงหน้ำ 15 วัน และทำงบริ ษทั ฯ จะหักไว้ 25% ของรำคำทัวร์
- ระหว่ำงกำรเดินทำงถ้ำท่ำนไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจำกคณะถือว่ำสละสิ ทธิ์ไม่อำจเรี ยกร้องเงินหรื อส่วนบริ กำร
ที่ขำดไปได้
- โปรแกรมกำรเดินทำง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะบอกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวงแต่ยตุ ิธรรมสำหรับท่ำนโดยมิ
ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
บัตรซื้อแล้วไม่รับคืน
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