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โปรแกรมทัวร์ น่าน
ล่ องแก่ งน้าว้ า (3 วัน 2 คืน)
วันแรก : กรุ งเทพฯ – น่าน
18.30น.

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ ด้วยรถตูป้ รับอากาศหลังคาสู ง
บริ การอาหารว่างและเครื่ องดืม่ บนรถ

วันที่สอง : น่าน – อุทยานแห่งชาติศรี น่าน – พระธาตุแช่แห้ง – งาช้างดา – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุชา้ งค้าวรวิหาร (B-L-D)
06.00 น.

08.00 น.

10.30 น.
12.00 น.
13.00 น.

16.00 น.
18.00 น.

เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติศรี น่าน นาท่านชมทะเลหมอกที่สวยงามเหนือลาน้าน่านที่ ดอยเสมอดาว จุดชมทะเล
หมอกที่งดงามและกว้างไกลอีกแห่งหนึ่ง สามารถมองเห็นผาชูแ้ ละผาหัวสิงห์ที่งดงาม จากนั้นรับประทาน
อาหารเช้า (มื้อที1่ ) ที่อุทยาน และพาท่านไปชมสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก
พาท่านออกเดินทางไปชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เสมือนเป็ นประติมากรรมที่ธรรมชาติสร้างมาก็วา่ ได้ที่
เสาดินนาน้อย หรื อ เรียกว่า ฮ่อมจ๊อม จากนั้นนาพาท่านไปชมต้นดิกเดียม ซึ่งเป็ นต้นไม้อารมณ์ขนั Unseen
Thailandโดยจะสั่นใบทุกครั้งหากมีใครไปสัมผัส
พาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองน่าน เพื่อไปนมัสการพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็ นพระธาตุประจาปี เกิดของปี เถาะ
รับประทานอาหารกลางวันพื้นเมืองบรรยากาศเหนือๆที่ร้านเฮือนฮอม (มื้อที่ 2)
หลังอาหารกลางวัน นาท่านเที่ยวชมยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจงั หวัดน่านชมงาช้างดา สัญลักษณ์แห่งเมือง
น่านซึ่งมีแห่งเดียวในจังหวัดน่านเท่านั้น ต่อด้วยการนมัสการพระพุทธนันทบุรีศรี ศากยมุนี ที่ วัดพระธาตุชา้ งค้า
วรวิหาร จากนั้นนาท่านเดินทางชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามของวิหารจตุรทิศ ภายในวัดภูมินทร์ Unseen In
Thailand และนมัสการพระประธานจตุรทิศเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
นาทุกท่าน Check In เข้าที่พกั ที่ โรงแรมเทวราชหรื อเทียบเท่า (ระดับ 3ดาว) (พักห้องละ 2 ท่าน)
พาท่านรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง (มื้อที่3) สัมผัสบรรยากาศแสงสี ยามเย็นของสองฝั่ง
แม่น้าน่าน
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20.00 น. กลับสู่ ที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : ล่องแก่งลาน้าว้า – หมู่บา้ นไทลื้อ – วัดหนองบัว (B-L-D)
07.00 น.
08.00 น.
09.30 น.
10.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

17.00 น.
19.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที4่ )
ออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติแม่จริ ม ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.
เดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาติแม่จริ มเจ้าหน้าที่อธิบาย สอนวิธีการล่องแก่ง
เริ่ มต้นความมันตื่นเต้นท้าทายกับการล่องแก่งน้าว้า ระยะสั้น ประมาณ 2 ชัว่ โมง สนุกสนานกับการผจญภัยล่อง
แก่งระยะสั้น พร้อมภาพประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ กนิก (มื้อที่5)
จากนั้นพาท่านออกเดินทางเพื่อไปชมหมู่บา้ นไทลื้อที่บา้ นหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจาสิ บสองปันนา
เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว จากนั้นเดินทางต่อไป
ยังเมืองน่าน
นาท่านแวะรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่6)
อาลาเมืองน่าน ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ

วันที่สี่ : กรุ งเทพฯ
04.00 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
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อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถตู/้ รถบัสปรับอากาศ
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม 6 มื้อ
- ค่าที่พกั 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าเรือข้ามเกาะ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าพาหนะท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเทีย่ วตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- อาหารและเครื่ องดื่ม ที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการทีร่ ะบุ
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม
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
น.ส จิรพรรณ รังษี
น.ส จิรพรรณ รังษี

ธนาคาร
ไทยพาณิชย์
กสิ กรไทย

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สาขา
น่าน
ปัว

เลขที่บัญชี
732-2-29271- 7
320-2-52446- 9

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

