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โปรแกรมการเดินทางท่ องเที่ยวน่ าน 3 วัน 2 คืน (รั บส่ งที่สนามบินน่ าน)
วันแรก : หอศิลป์ ริ มน่าน - วัดหนองบัว – ต้นดิ๊กเดียม – วัดหนองแดง – เครื่ องเงินดอยซิลเวอร์ – ลาดวลผ้าทอ (L-D)
เช้า

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ณ สนามบินน่าน
จากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศหลังคาสูง มุ่งสู่อาเภอท่าวังผาแวะชมความงามของจิตรกรรมภาพวาดฝี มอื
ชาวน่านที่ หอศิลป์ ริ มน่าน เป็ นหอแสดงงานศิ ลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ตั้งอยู่ริมแม่น้าน่านเป็ น
แหล่งรวมศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็ นพื้นที่ของ อ.วินยั ปราบริ ปู ศิลปิ นชาวน่าน ตัวอาคารไม่ได้
ดัดแปลงจากคุม้ เวียง วัง หรื อตึกอื่นๆ แต่อย่างใด แต่เป็ นความตั้งใจของผูส้ ร้างที่ตอ้ งการสร้างหอศิลป์ ขึ้นในสภาพ
ภูมิประเทศทีเ่ ป็ นธรรมชาติ เพือ่ ให้คนที่มาเสพศิลปะนั้นได้ความรู้สึกสบายใจและพักผ่อนไปด้วยหลัง
จากนั้นนาท่านเยี่ยมชมศิลปะชาวไทลื้อ ที่ วัดหนองบัว สันนิษฐานว่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2405 โดยการนาของ
ครู บาหลวงสุ นนั ต๊ะร่ วมกับชาวบ้านหนองบัวสร้างขึ้น จึงทาให้วหิ ารหนองบัวแห่งนี้ เป็ นสถาปัตยกรรมไทยล้านนาที่
สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งหาดูได้ยากมากในสมัยนี้ พระวิหารหนองบัวแห่งนี้ยงั มีจิตรกรรมฝาผนังแบบโบราณที่
สวยงามอีกด้วย และเลือกซื้อผ้าทอชาวไทลื้ออันสวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารที่อาเภอปัว (มื้อที่ 1)
บ่าย นาท่านชม ต้นดิ๊กเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ ต้นไม้อารมณ์ขนั ซึ่งเมื่อเอามือไปลูบทีล่ าต้น ใบ และกิง่ จะสั่นไหวโดยที่ไม่
มีลม ที่วดั ปรางค์ อาเภอปัว ชมวัดที่สร้างแบบศิลปะไทยลื้อที่วดั หนองแดง อาเภอเชียงกลางและนาท่านสื บชะตา
สะเดาะเคราะห์ พิธีกรรมความเชื่อแบบล้านนาว่าหากผูใ้ ดทาการสื บชะตาแล้วจะเป็ นการต่อชีวติ การสะเดาะเคราะห์
เพื่อให้มีความสุ ขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบตั ิเหตุต่างๆ แล้วจะทาให้มีโชค มีลาภ จากนั้นนาท่านชมแหล่งผลิต
เครื่ องเงินทีข้ นึ ชื่อและเลือกซื้อเงิน เครื่ องเงิน ที่ดอยซิลเวอร์ ทา่ นจะได้ชมฝี มือการทาเครื่ องเงินของชาวน่าน
และเลือกซื้อสิ นค้าผ้าฝ้าย ผ้าทอที่ ลาดวนผ้าทอ
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) และเข้าที่พกั ที่อูปแก้วรีสอร์ท /เที่ยบเท่า
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วันที่สอง : ต้นชมพูภูคา – ศาลเจ้าพ่อภูคา – บ่อเกลือสิ นเธาว์ – วัดพญาวัด - วัดเขาน้อย (B-L-D)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
หลังอาหารเช้านาท่านขึ้นไปอุทยานแห่งชาติ ดอยภูคาแวะชมวิวบริ เวณจุดชมวิว ลานดูดาวที่อุทยาน และสักการะ
ศาลเจ้าหลวงภูคาต้นกาเนิดราชวงศ์ภูคา และชมต้นชมพูภูคา ต้นไม้ทหี่ ายากค้นพบครั้งสุ ดท้ายที่ประเทศจีนเมื่อ 30 ปี
ที่แล้วซึ่งมีดอกอันสวยงาม หลังจากนั้นนาท่านไปชม การผลิตเกลือภูเขาเกลือสิ นเธาว์ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีต ถือว่า
เกลือมีค่า ถึงกับต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงบ่อเกลือแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย จากนั้นนาท่านกลับสู่ อาเภอเมืองน่าน ชมเจดียว์ ดั พญาวัด ที่ได้รับอิทธิพลมาจากเจดียก์ กู่ ุดจังหวัดลาพูนในสมัยพระ
นางจามเทวี และชมทัศนียภาพของตัวเมืองน่านและพระอาทิตย์ตกที่ พระธาตุเขาน้อย
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่เรื อนเจ้านาง บรรยากาศริ มน้าน่าน (มื้อที่ 5) และเข้าที่พกั
วันที่สาม : ดอยเสมอดาว – ผาชู้ – เสาดินนาน้อย - วัดพระธาตุแช่แห้ง – นัง่ รถรางชมเมือง – วัดภูมนิ ทร์ – วัดช้างค้า –
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน – วัดมิ่งเมือง -ศูนย์โอท็อปน่าน (B-L-D )
เช้า

หลังจากทาภารกิจส่ วนตัวเรี ยบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรี น่านรับลมหนาวและชมทะเลหมอกที่
ดอยเสมอดาว พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) อุทยานแห่งชาติศรี น่าน หลังอิ่มท้องนาท่านชมเสาดินนาน้อย
ปติมากรรมดินตามธรรมชาติอนั เกิดจากการกัดกร่ อนของดินลักษณะคล้ายแพะเมืองผีจงั หวัดแพร่ และนาท่านกลับ
เข้าสู่ อาเภอเมืองไปกราบสักการะ พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็ นพระธาตุประจาปี เกิดของคนปี เถาะ (พระธาตุประจาปี เกิด
ของในหลวง) และเวียนเทียนรอบพระธาตุ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสมัยกรุงสุ โขทัย ชมวิหารหลวงโดยฝี มือช่าง
ชาวน่าน
เที่ยง รับประทานอาหารที่ร้านอาหารเรื อนแก้ว (มื้อที่ 7)
บ่าย นาท่านนัง่ รถรางชมตัวเมืองน่าน ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็ นที่ประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ
พระเจ้าน่าน ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2446 เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น มีมุขด้านหน้า หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด
ครั้นเมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผูค้ รองนครน่านองค์สุดท้ายถึงพิราลัย เจ้านายบุตรหลานของเจ้าผูค้ รองนครน่าน
จึงได้มอบหอคาหลังนี้พร้อมที่ดินให้แก่รัฐบาล เพื่อใช้เป็ นอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน ต่อมาเมื่อ
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กระทรวงมหาดไทยได้กอ่ สร้างอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ข้ นึ กรมศิลปากรจึงได้ขอรับมอบอาคารเพื่อใช้เป็ น
สถานที่จดั ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และเป็ นที่จดั แสดงงาช้างดา รวมถึงการจาลองวิถีชีวติ ของชาวน่านในสมัย
ตลอดจนประวัติความเป็ นมาของเมืองน่าน ชม วัดภูมินทร์ วิหารทรงจตุรมุขหลังแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่สี่องค์ ประทับนัง่ บนฐานชุกชี หันพระพักตร์ออกด้านประตู ทั้งสี่ ทิศ
เบื้องพระปฤษฎางค์ชนกัน ภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปกรรมไทลื้อ ทีเ่ ล่าเรื่ องชาดก ตานาน
พื้นบ้าน และความเป็ นอยู่ของชาวน่านในอดีต หลังจากนั้นนาท่านนมัสการ “พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี”
พระพุทธรู ปทองคาปางลีลา ซึ่งเป็ นทองคา 65 % สู ง 145 เซนติเมตร ทีว่ ดั ช้างค้าวรวิหาร พระธาตุเจดียช์ า้ งค้า เป็ น
เจดียท์ ี่ได้รับอิทธิพลจากศิลปสมัยสุ โขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 หลังจากนั้นนาท่านไปนมัสการเสาหลัก
เมืองที่ วัดมิ่งเมือง ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2400 ลักษณะเด่นคือปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ เป็ นฝี มือตระกูลช่าง
เชียงแสน มีความวิจิตรงดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวติ ของชาวเมืองน่าน ฝี มือช่าง
ท้องถิ่นยุคปัจจุบนั และในบริ เวณวัดยังเป็ นที่ประดิษฐาน เสาหลักเมือง ซึ่งยู่ในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถ
เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรั กปิ ดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็ นรู ปพรหมพักตร์
มีชื่อ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา และเลือกซื้อสิ นค้าโอท็อปของจังหวัดน่าน
เย็น รับประทานอาหารที่ร้านรันเวย์ (มื้อที่ 8) หลังจากนั้นนาท่านสู่ สนามบินจังหวัดน่าน

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถตูป้ รับอากาศอากาศนาเที่ยวในน่าน
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั 2 คืน (ห้องแอร์หอ้ งละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางวงเงินตามเงื่อนไข
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ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับน่าน - กทม.
- ค่าเครื่ องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
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
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
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

