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ย้อนรอยประวัติศาสตร์ สัมผัสอากาศหนาว ไออุ่นแห่ งท้ องทะเลหมอก เมืองนันทบุรี
(น่ าน 3 วัน 2 คืน รับ–ส่ งสถานีขนส่ งน่ าน)

วันแรก : ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - วัดพญาวัด - วัดพระธาตุเขาน้อย (B-L-D)
05.00 น.

08.30 น.
10.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

17.30 น.

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับที่สถานีขนส่ ง อ.เวียงสา จ.น่าน นาท่านขึ้นรถตูป้ รับอากาศหลังคาสู งขึ้นไปชมทะเล
หมอกบนดอยเสมอดาวและผาชู้ ร่ วมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกบนยอดดอยท่ามกลางทะเลหมอกพร้อมรอรับรุ่ ง
อรุ ณในยามเช้า ฟอกปอดให้ชุ่มฉ่ากับสายลมหนาว ใช้เวลาพอประมาณก็รับประทานอาหารเช้าที่อุทยาน
แห่งชาติศรี น่าน (มื้อที1่ )
หลังจากอิ่มท้องแล้วนาท่านไปชมคอกเสื อประติมากรรมทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดกร่ อนของลม และ
ต่อไปยังเสาดินนาน้อยที่มีลกั ษณะคล้ายแพะเมืองผี ที่จงั หวัดแพร่
นาท่านเข้าสู่ ตวั อาเภอเมืองน่าน
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรื อนแก้ว ริ มแม่น้าน่าน (มื้อที่ 2)
นาท่านเดินทางไปกราบสักการะเสาหลักเมืองน่าน ที่วดั มิ่งเมืองเพื่อเป็ นสิ ริมงคลและชมวัดมิง่ เมืองศิลปะ
งานปูนปั้น จากนั้นนาท่านเดินทางเยี่ยมชมเจดียว์ ดั พญาวัด ที่ได้รับอิทธิพลมาจากเจดียก์ กู่ ุด ที่จงั หวัดลาพูน
ในสมัยของพระนางจามเทวี และชมทัศนียภาพของเมืองน่านบนวัดพระธาตุเขาน้อย
เข้าCheck in ที่พกั รับประทานอาหารเย็นแบบล้านนา (ขันโตกเมืองเหนือ) (มื้อที่ 3) จากนั้นนาท่านเดินชม
กาดน่านเข้าที่พกั -พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สอง : ตลาดเช้า - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - วัดช้างค้า - นัง่ รถรางชมเมือง - พิพิธภัณณ์งาช้างดา (B-L-D)
05.30 น.
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
17.00 น.

นาท่านเดินชมตลาดเช้า บรรยากาศคล้ายหลวงพระบาง มีสินค้าแบขายกับดิน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที4่ )
หลังรับประทานอาหารเช้านาท่านไปกราบสักการะพระราตุแช่แห้ง ซึ่งเป็ นพระธาตุประจาปี เกิดของคนปี เถาะ
ชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่วดั ภูมินทร์ (Unseen) และนมัสการพระเจ้านันทบุรีที่
วัดช้างค้าวรวิหาร
นาท่านนัง่ รถรางชมรอบตัวเมืองน่าน
เดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ชมงาช้างดา (งาช้างสี ดาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก)
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านรันย์เวย์ หรื อ ร้านข้าวซอยต้นน้า (มื้อที่5)
เดินทางต่อไปยังอาเภอท่าวังผา ระยะทาง 42 กม. ชมวัดหนองบัวจิตรกรรมฝาผนังของชาวไทลื้อ
นาท่านเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาตินนั ทบุรีเพื่อชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นและชมทัศนียภาพของดอย
วาวอันสวยงาม
รับประทานอาหารเย็นบนอุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี (มื้อที6่ ) และร่ วมเล่นกิจกรรมรอบกองไฟบนลาน
กิจกรรมของอุทยานฯ

วันที่สาม : ดอยภูคา - บ่อเกลือ - ลาดวนผ้าทอ - เครื่ องเงินดอยซิลเว่อร์ - ต้นดิ๊กเดียม -วัดหนองบัว –หอศิลป์ ริ มน่าน (B-L)
05.45 น.
07.30 น.
12.00 น.
13.00 น .
17.00 น.

ชมทัศนียภาพพระอาทิตย์ข้ ึนบนดอยวาว
รับประทานอาหารเช้า (มื้อทึ่7) หลังจากนั้นนาท่านขึ้นไปอุทยานแห่งชาติดอยภูคาชมต้นชมพูภูคาและการ
ผลิตเกลือภูเขาที่ อ.บ่อเกลือ
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน ครัวต้นตาล (มื้อที่8)
ชมแหล่งผลิตเครื่ องเงินและเลือกซื้อเงินที่เครื่ องเงินดอยซิลเวอร์ชมต้นดิ๊กเดียมที่วดั ปรางเยีย่ มชมศิลปะชาว
ไทลื้อที่วดั หนองบัว
เลือกซื้อของฝากเมืองน่าน ที่ร้านโอท็อปรับประทานอาหารเย็นร่ วมกันที่ร้านฮั้วเลิศรสและส่งท่านขึ้นรถ
กลับที่สถานีขนส่ งน่าน
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………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถตูป้ รับอากาศหลังคาสูง
- ค่าที่พกั แรม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุ
ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและค่าบริ การมินิบาร์ในโรงแรมทีพ่ กั
- ค่าทิปไกด์ ( แล้วแต่แบ่งปันน้าใจ )
เงื่อนไขการจองและการจ่ายเงิน
จ่ายมัดจา 50 % ส่ วนที่เหลือ จ่ายวันเดินทางหรื อก่อนเดินทาง 1 วัน
- ยกเลิกทัวร์15 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่ามัดจา
- ยกเลิกทัวร์ 7 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อ
- ชาระเงินมัดจา โดยสาเนาเอกสารการโอนเงิน (Pay-In) แฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513
- กรณีเดินทางไปต่างประเทศ สาเนา Passport ส่ งแฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513 หรื อเล่มตัวจริงมาที่ น.ส.จิรพรรณ รังษี
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 55120
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บัญชีโอนเงิน
ชื่อบัญชี
ธนาคาร
ประเภทบัญชี
สาขา
เลขที่บัญชี
น.ส จิรพรรณ รังษี ไทยพาณิชย์
ออมทรัพย์
น่าน
732-2-29271- 7
น.ส จิรพรรณ รังษี กสิ กรไทย
ออมทรัพย์
ปัว
320-2-52446- 9

ข้อมูลเพิม่ เติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836, 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ภูคาทัวร์หวังเป็ น
อย่างยิ่งว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

