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 RT-N.15    แพร่-น่าน

     อุยานแห่งชาติศรีน่าน-ดอยภูคา-
แพร่-น่าน

ผาชู้ เสาดินนาน้อย งาช้างดำ วัดภูมินทร์ ดอยภูคา พระธาตุแช่แห้ง 
แพร่ แพะมืองผี 

                                              พระธาตุช่อแฮ     พระธาตุลำปางหลวง
รุ่งเรืองทัวร์ฯขอนำท่านสัมผัสหมู่มวลดอกไม้งามท่ามกลางสายหมอกที่
หนาวเย็นตื่นตาตื่นใจกับดอกไม่นานาชนิด แฮ่วเมืองเก่าแห่งแก่ สัมผัส
ธรรมชาติอันงดงามสู่สามเมืองเหนือที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้สัก เที่ยวเมือง
น่านนมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองล้านนา จ.แพร่ บริการ
ท่านด้วยอาหารเลิศรส ที่พักระดับมาตรฐานในบบรยากาศที่แตกต่างกัน

(พักรีสอร์ท อ.ปัว 1 คืน , โรงแรมในตัวเมืองน่าน 1 คืน)

กำหนดเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-น่าน
19.00 น.   พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
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19.30 น.   ออกเดินทางดดยรถปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.น่าน เจ้าหน้าที่บริการอาหาร
เย็น แบบปิกนิค

วันสอง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน-ผาชู้-ดอยเสมอดาว-งาช้างดำ-วัดภูมินทร์-
วัดช้างค้ำ
05.30 น.   อรุณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 

นำท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวผา
ชู้ และจุดชมวิวดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ (หากวันไหนไม่มีทะเลหมอกก็จะ
เห็นแม่น้ำน่านทอกชดตัวยาวกลางหุบเขา) 

07.30 น.   บริการอาหารเช้าที่ร้านอาหารอุทยานศรีน่าน (มื้อที่ 2) หลังอาหารให้ท่าน
พักผ่อน ถ่ายรูป ชมสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก สมควรแก่เวลานำท่าน
ออกเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย ชม ปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่าง
ต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและฝน กัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาด แปลกตา 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนแก้ว ริมน้ำน่าน (มื้อ 3) หลังอาหาร
นำท่านชม พิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งในอดีตเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครอง
นครน่านและเป็นหอคำของพระเจ้าสุริพงษ์ผริตเดชฯ ซึ่งภายในเป็นที่เก็บ
รักษาโบราณวัตถุและประวิติศาสตร์เมืองน่าน นำท่านชม งาช้างดำ 
(งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) จากนั้นนำท่านนมัสการ พระ
ประธานจตุรทิศ (UNSEEN) และชมจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างโดย วัด
ภูมินทร์ และนำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี พระพุทธรุปคู่บ้านคู่เมือง
จังหวัดน่านที่วัดช้างค้ำ สมควรแก่เวลาเดินทางสู๋ อ.ปัว นำท่านชม ต้นดิก
เดียม (ต้นไม่อาราณ์ขัน BNSEEN) ที่วีดปรางค์ นำท่านเข้าพักที่ อูปแก้ว 
รีสอร์ท อ.ปัว หรือ เทียบเท่า 

19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อ 4) หลังอาหารพักผ่อนกัน
ตามสบาย....ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม ดอยภูคา-บ้านร้องแง-วัดหนองแดง-บ้านหนองบัว-วัดหนองบัว-พระธาตุแช่
แห้ง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 5 ) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยาน

แห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่ ดอยภูคา ชม ต้นชมพูภูคา 
ชมป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาวและต้นเต่าร้างยกษ์

12.00 น.   บริการอาหารกลางวันร้านอาหารอุทยานฯดอยภูคา (มื้อที่ 6) หลังอาหาร
นำท่านเที่ยวชม บ้านร้องแง ชมหมู่บ้านไทลื้อที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้าน การแต่งกายและภาษาพูดเป็นของตนเอง และออกเดิน
ทางสู่ อ.เชียงกลาง ชมสถาปัตยกกรมไทลื้อที่ วัดหนองแดง จากนั้นนำท่าน
ชมหมู่บ้านไทลื้อที่บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว 



อ.ท่าวังผา นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) 
เพื่อนเป็นสิริมงคล จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งของฝากเมืองน่าน อาทิ ผ้าทอ
ลายน้ำไหลของชาวไทลื้อ เครื่องเงินเมืองน่าน และนำท่านเที่ยวชม
บรรยากาศ ตลาดเย็นเมืองน่าน นำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตาม
สบาย.. โรงแรมระดับมาตรฐาน หรือเทียบเท่า 

19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมน้ำน่าน (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกัน
ตามสบาย... ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่  ตลาดเช้า-แพะเมืองผี-พระธาตุช่อแฮ-กรุงเทพฯ
06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเช้า ของจังหวัดน่านซึ่งคล้า
นกับเมืองหลวงพระบาง 
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่จังหวัด

แพร่ แวะชม แพะเมืองผี ชมปฎิมากรรมธรรมชาตของเสาดิน และนมัสการ
พระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล) เพื่อเป็นสิริมงคล

12.00 น.  บริการอาหารกลางวันร้านอาหารบ้านฝ้าย จ.แพร่ (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำ
ท่านออกเดินทางสู่
บ่าย          นำชมคุ้มหลวงเจ้าเมืองแพร่ ปัจจุบันคือจวนผู้ว่าราชกาลจังหวัดแพร่ สร้าง

ดดยเจ้าหลวงพิริยะชัยเทพวงศ์ คุ้มแห่งนี้เป็นอาคารโอ่โถง มีประตู 
หน้าต่างทั้งหมด 72 บาน โดยเจ้าหลวงพิริยะชัยเทพวงศ์ ห้องกลางเป็น
ห้องทึบ แสงสว่างส่องเข้าไปไม่ได้ ใช้เป็นที่คุมขังทาส บริวารที่ทำผิดร้าน
แรง  บนคุ้มแสดงเครื่องเงินและเครื่องใช้ในคุ้มต่างๆ

14.00 น.   ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่บ้านประทับใจ ชมความงามของบ้านทรงไทย
ประยุกต์ ตื่นตาตื่นใจกับเสาไม้ขนาดใหญ่ 130 ต้น แกะสลักอย่างวิจิตร
บรรจงจนได้ชื่อว่า บ้านร้อยเสา  16.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุ
ลำปางหลวง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชองชาวลำปาง มีมาตั้งแต่สมัย
พระนางจามเทวี ราวพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของไทย เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู สร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู 
วิหารหลวง เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง ด้านหลังเป็นที่ประดิษฐาน
พระเจ้าทันใจ และชมโรงงานเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิค) ของลำปาง ซึ่งมี
โรงงานมากที่สุดของประเทศถึง 200 โรงงาน

19.00 น.   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
05.00 น.    ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**********************************************************
********************



อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่       ราคาท่านละ   8,980 บาท  (พักห้องละ 2 
ท่าน)

เด็ก (2-12ขวบ) ท่านละ  7,980 บาท  (พักรวม
กับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ          1,500 บาท
ขั้นต่ำ 8 ท่านต่อ 1 ตู้ คณะส่วนตัว สามารถกำหนดวันเดิน

ทางเองได้
***หมายเหตุ***เด็กมีเตียงเสริมคิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่

อัตรานี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศ

- ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน ในตัวเมือง แพร่ 1 น่าน .คืน และ จ 1 คืน

- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- อุทยาน) ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ)

- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว

- ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม ของขบเคี้ยว

- ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูป
แบบใบกำกับภาษี)

- ค่าเครื่องดื่มในมินิบาร์ ฯลฯ และค่าใช่จ่ายส่วนอื่นๆนอกเหนือ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
จากรายการ

กรุณาโอนเงินมัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่
1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010 จำกัด  

              เลขที่บัญชี 116-4399493 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู (บัญชี
ออมทรัพย์)

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ
   เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำพู  

(บัญชีออมทรัพย์)



 โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ( ใบ
สลิป)พร้อมทั้งระบุรายละเอียด

 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909
เงื่อนไขการสมัคร

- เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกที่ 1,000  บาท ที่เหลือชำระก่อนการ
เดินทาง

- กรณีท่านเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า 10 วัน และบริษัทจะหัก
ไว้ 25% ของราคาทัวร์

- โปรแกรมเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน


