


นาน
ที่งดงามด�วยเร�่องราวของวัฒนธรรมและเอกลักษณ�ท�องถิ�น 
เป�นอีกหนึ่งเมืองสงบและจ�ดหมายปลายทางยอดฮิตที่เหล�า
นักเดินทางต�างใฝ�ฝ�น ที่จะมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศของ
ความเป�นธรรมชาติ ไม�ว�าจะไปเที่ยวน�านฤดูไหนก็สวยงาม
เสมอ ฤดูหนาวได�ความหนาวเย็นและไออุ�นจากแสงแดด 

ยามเช�าเคล�าสายหมอกในหน�าหนาว มาเที่ยวฤดูฝนจะได�
ความเข�ยวขจ�ได�สัมผัสมนต�เสน�ห�ของทิวเขาที่เร�ยงรายกัน
สลับซับซ�อนเคล�าสามหมอกอลังการแห�งหน�าฝน และทุ�งนา
เข�ยวขจ� 



ซิตี้ทัวร - เสาดินนานอย - ดอยเสมอดาว
วันที่   1
เชา จ�ดนัดพบ สนามบิน น�าน ออกเดินทางด�วยรถตู�ปรับอากาศ 

เฮือนฮัก เหมือนจ�ดนัดหมายของคอกาแฟ เพราะที่นี่ได�
รวบรวมเมล็ดกาแฟจากแหล�งปลูกที่มีชื่อเสียงของน�าน
วัดภูมินทร� วัดคู�บ�านคู�เมืองของคนเมืองน�านมาอย�างช�า
นาน โดดเด�นด�วยการเป�นวัดเก�าแก� มีภาพจ�ตรกรรมฝา
ผนังอันโด�งดัง ที่เป�นรูปปู�ม�านย�าม�าน ซึ่งหลายคนรู�จักกัน
ในชื่อภาพกระซิบรักบรรลือโลก วัดศร�พันต�น,ศาลหลักเมือง
,พระธาตุเข�าน�อย,

ทานอาหารกลางวัน (อาหารเหนือ)



กลางวัน เสาดินนาน�อย เป�นแหล�งอารยธรรมที่ถูกสร�างสรรค�ข�้นมาโดย
ธรรมชาติ โดยมีเสาดินขนาดใหญ�ยกตัวสูงข�้นมาจากพ�้นดิน
นอกจากจะเป�นแหล�งธรรมชาติทางประวัติศาสตร�แล�ว ที่นี่ยัง
ถือเป�นโลเคชั่นสุดงดงามในการถ�ายภาพ ด�วยแบ็กกราวด�ที่ดู
แปลกตาของเสาดินต�างๆ ดอยเสมอดาว เป�นพ�้นที่ที่มีลานกว�าง
โค�งไปตามสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ�อนชมพระอาทิตย�ข�้น
และพระอาทิตย�ตกในเวลาเดียวกัน และยังสามารถ ชมทะเลหมอก
ในยามเช�า ชมดาวและแสงไฟจากตัวอำเภอนาน�อยในยามค้ำคืน
ได�อย�างสวยงาม ชมพระอาทิตย�ตกดินช�วง 17.00น. 

เย็น อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดิน (เป�ดเฉพาะ ศ,ส,อา) เข�าที่พัก



บอเกลือ - ลองแกงนานน้ำวา - จ�ดชมว�ว 1715
วันที่   2
เชา รับประทานอาหารเช�า 

อ.บ�อเกลือ มีชื่อเสียงในด�านการทำเกลือบนภูเขา ชาวบ�านที่นี่จะ
ผลิตเกลือสินเธาว� เพ�่อบร�โภคและจำหน�าย เดินทางไปต�อที่
เดอะว�ว@กิ�วม�วง มีว�วทิวทัศน�สวยงามมองเห็นว�วภูเขาเข�ยวขจ� 
บวกกับการตกแต�งร�านสไตล�ล�านนาที่เข�ากับธรรมชาติ ทำให� 
เดอะว�ว @ กิ�วม�วง กลายเป�นร�านกาแฟสำหรับพักระหว�างทาง
ที่หลายคนนิยมมานั่งพัก แวะถ�ายรูป ถนนหมายเลขสาม โดย
โค�งเลข 3 นี้ มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่ลัดเลาะตามแนว
ธรรมชาติ 2 ข�างทางที่ปกคลุมด�วยต�นไม�ของเส�นทางนี้ ทำให�
เมื่อขับรถมาถึงบร�เวณจ�ดดังกล�าว จะมองเห็นเส�นถนนที่โค�ง 
ดูคล�ายกับเลข 3 โดดเด�นข�้นมาสวยงาม



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน@ล�องแก�ง

เย็น

เข�าที่พัก @ป�ว

ล�องแก�งน้ำว�า จ�ดเล�นล�องแก�ง ที่ครบมากๆ ท�าทายนักท�องเที่ยวทุกระดับเลยก็ว�าได� 
เร�ยกว�าเลือกกันตามความสนใจได�เลย แม�ว�าที่นี่จะเป�ดแทบจะตลอดทั้งป� แต�จะมีช�วง
เดือนสิงหาคมของทุกป� ที่จะงดทำการล�องแก�ง ใครที่ชอบความสนุกท�าทาย การ
ผจญภัย และการร�วมแรงร�วมใจ ในการล�องแก�งนั้น ล�องแก�งน้ำว�า นี่แหละ เป�นที่สุด
ของที่สุดแล�ว ถ�าได�ลองครั้งหนึ่งแล�ว บอกเลยว�าจะติดใจ หลังจากนั้นก็เดินทางไป
บ�อเกลือสินเธาว� มีชื่อเสียงในด�านการทำเกลือบน ภูเขาที่ไม�มีที่ใดเหมือน การผลิต
เกลือสินเธาว� เพ�่อบร�โภคและจำหน�ายเป�นรายได�อีกทางหนึ่ง บ�อเกลือนี้มีมาแต�โบราณ
ต�อด�วยจ�ดชมว�ว 1715 เป�นจ�ดแวะพักชมว�วที่สวยงาม เป�นจ�ดชมว�วที่สูงห�างจาก
ระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ�อน มีห�องน้ำสะอาดให�บร�การ อยู�
ถนนเส�นทางระหว�างป�ว-บ�อเกลือ

อาหารเย็น



06

 ชมว�วดอยสกาด กม.8 - บานสวนมอนสกาดฟารมสเตย - 
วันที่   3
เชา รับประทานอาหารเช�า ณ ที่พัก

จากนั้นพาทุกท�านชมว�วบนดอยสกาด
1.ชมว�วดอยสกาด กม.8 สามารถนั่งจ�บกาแฟพร�อมชมว�วภูเขาและสาย
   หมอกได�แบบ 180 องศา โดยไม�มีอะไรมาบดบัง เร�ยกได�ว�าเป�นจ�ดเช็คอิน
   ที่ควรมาถ�ายรูปมากๆ
2.ชมว�ว “บ�านสวนม�อนสกาดฟาร�มสเตย�”เป�นคาเฟ�ให�เราได�มานั่งจ�บกาแฟ
   ชมหมอก สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาสีเข�ยวขจ�ที่โอบล�อมอยู�ตรงหน�า

เดินทางต�อไปยังวัดภูเก็ต เป�นวัดที่อยู�ใน อ.ป�ว จ.น�าน ไม�ได�อยู�ในจังหวัดภูเก็ต 
ตามชื่อของวัด ส�วนที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู�บนเนินเขา ซึ่งทางภาค
เหนือ เร�ยกว�า “ภู” ส�วนคำว�า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู�ในพ�้นที่บ�านเก็ต ดังนั้น
จ�งได�ชื่อว�า “วัดภูเก็ต” ตามลักษณะที่ตั้ง

วัดภูเก็ต - วัดรองแง,วังศิลาแลง,จ�ดชมว�วสะพานหมูบานสะปน



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

เย็น

เข�าที่พัก @ป�ว

จากนั้นเดินทางไปยัง วัดร�องแง เป�นวัดโบราณของอำเภอป�ว มีว�หารเก�าแก�โดดเด�น
และงดงามด�วยว�หารศิลปะไทยลื้อ โดยได�ข�้นทะเบียนเป�นวัดเก�าแก� ของเมืองน�าน
เดินทางต�อไปยัง วังศิลาแลง วังศิลาแลงมีความสวยงามอลังการ จนได�ชื่อว�า 
แกรนด�แคนยอนเมืองป�วเลยทีเดียว เป�นหินมีลักษณะเป�นทรงกระบอก เพราะเมื่อ
หลายพันป�มาแล�ว พ�้นที่ตรงนี้ได�เกิดการเลื่อนตัวของเปลือกโลก ของแนวรอย
เลื่อนป�ว ทำให�เมื่อกระแสน้ำกูนไหลผ�านไปทุกวันๆ เกิดการกัดเซาะมานาน จ�งเกิด
เป�นทรงกระบอก หร�อที่ชาวบ�านเร�ยกว�าวัง
เดินทางต�อไปยัง จ�ดชมว�วสะพานหมู�บ�านสะป�น ชุมชนเล็กๆ ท�ามกลางธรรมชาติ 
ผืนป�า และข�นเขา มีลำธารไหลผ�านตลอดสาย ซึ่งจ�ดชมว�วจะอยู�บร�เวณหน�าวัด
บ�านสะป�น เมื่อมองจากมุมสูง จะเห็นเป�นว�วหมู�บ�าน ถูกโอบล�อมด�วยทุ�งนา กลาง
หุบเขา ทัศนียภาพสมบูรณ�สวยงามมาก จ�ดชมว�วสะพานหมู�บ�านสะป�น

รับประทานอาหารค่ำ



วัดศร�มงคล(วัดกง)-บานไทลื้อ ลำดวนผาทอ - สเวนเซนส กาดนาน
วันที่   4
เชา รับประทานอาหารเช�า ณ ที่พัก

นำท�านเดินทางสู� วัดศร�มงคล (ก�ง) เป�นวัดเก�าแก�ที่ ได�รับพระราชทานว�สุง-
คามสีมาตั้งแต�ป� พ.ศ.2395 พระสงฆ�ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู�ก�ง ด�าน
หลังวัดมีลานชมว�ว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ�งนาเข�ยวขจ� และทิว
เขาของดอยภูคาเร�ยงรายสลับซับซ�อน โดยบร�เวณลานชมว�ว ทางวัดได�จัด
ทำเป�นซุ�มและจ�ดชมว�วให�ถ�ายภาพหลายจ�ด รวมถึงร�านกาแฟบรรยากาศ
ไทยๆ ให�พักผ�อนหย�อนใจ ภายในวัดมีสิ�งที่น�าสนใจ ทั้งว�หารหลวงที่มีภาพ
จ�ตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จ�ตรกร
ชาวน�านเชื้อสายไทลื้อซึ่งวาดภาพจ�ตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร�และวัดหนอง-
บัวของจังหวัดน�าน รวมถึงพ�พ�ธภัณฑ�มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณ
ต�างให� ได�ชม บรรยากาศโดยรอบของวัด เน�นตกแต�งแบบไทยล�านนา อนุรักษ�
ของเก�าแก�ในอดีต ด�านหน�ายังเป�นที่ตั้ง

บานนากางโตง - วัดพระธาตุแชแหง - ซุมลีลาวดี - ซื้อของฝาก



เช็คอินที่ ร�านกาแฟบ�านไทลื้อ และลําดวนผ�าทอ ไฮไลท�ที่พลาดไม�ได�เมื่อมาถึงอำเภอป�ว 
ด�านหน�าเป�นลำดวนผ�าทอ ร�านจำหน�ายผ�าทอลายน้ำไหลไทลื้อ และสินค�าของฝากจาก
เมืองน�าน จ�บกาแฟร�มนาในบรรยากาศไทลื้อ

ต�อด�วยถ�ายรูป เช็คอิน เก�ๆ ชิลๆ ที่บ�านนาก�างโต�ง คาเฟ� 

จากนั้นนำท�านเดินทางสู� Swensen’s @กาดน�านสร�างแบบผสานวัฒนธรรมท�องถิ�นใน
รูปแบบสถาป�ตยกรรมไทลื้อตัวอาคารเป�นเร�อนยกใต�ถุนสูง ส�วนของชั้นสองออกแบบเป�น
ชานเร�อนที่มีพ�้นที่นั่งแบบโตก และระเบียงด�านนอกกลางแจ�งไว�นั่งกินไอศกร�มในยามค่ำคืน 
ขาดไม�ได�เลยกับภาพวาดจ�ตรกรรมฝาผนังชื่อดังของน�าน “กระซิบรักบันลือโลก”เป�นภาพ
จ�ตรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินทร� จังหวัดน�าน อันเป�นผลงานของหนานบัวผันจ�ตรกรพ�้น
ถิ�นเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งได�รับการยอมรับว�าเป�นผลงานที่ประณีตและเป�นภาพที่โดดเด�นประจำ
วัดภูมินทร�จากนั้นนำท�านกราบสักการะ



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

เย็น

วัดพระธาตุแช�แห�งเป�นวัดเก�าแก�ที่สวยงามมาก และเป�นพระธาตุประจำป�เกิด
ของคนเกิดป�เถาะ มีการจัดงานนมัสการพระธาตุในเดือน 4 หร�อประมาณ
เดือนมีนาคมของทุกป� เป�นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห�งหนึ่งในเมืองน�าน
ศูนย�รวมศรัทธาอันยิ�งใหญ�ของผู�คนโดยตั้งอยู�บนเนินทางฝ��งตะวันออกอัน
เป�นศูนย�กลางของเมืองน�านเดิม หลังจากที่ย�ายมาจากเมืองป�วทางข�้นสู�องค�
พระธาตุเป�นตัวพญานาค หน�าบันไดเหนือประตูทางเข�าพระว�หารเป�นปูนป��น
ลายนาคเกี้ยวถือเป�นเอกลักษณ�ศิลปกรรมน�าน
ท�านเดินทางสู� อุโมงค�ลีลาวดี ซุ�มต�นลีลาวดีหร�อต�นลั่นทมอยู�บร�เวณด�านหน�า
พ�พ�ธภัณฑ�แห�งชาติน�านที่ข�้นเป�นแถวเร�ยงรายแผ�ขยายกิ�งก�านโค�งเข�าหากัน 
ราวกับอุโมงค�ต�นไม�ยิ�งใหญ�อลังการ ถือเป�นแลนด�มาร�กสำคัญ  ให�ท�านเก็บภาพ 
ถ�ายรูปสวยๆเช็คอินกัน สามารถเดินเพลินๆ ชมว�วทิวทัศน�ตลอดสองฝ��งข�าง
ทางจากนั้นนำท�าน
จากนั้นนำท�านแวะซื้อของฝากติดไม�ติดมือกลับบ�าน

เดินทางกลับสนามบินน�าน

หมายเหตุ
รายการทัวร�สามารถเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเดินทางช�วงเทศกาลหร�อวันหยุดต�างๆ เป�นต�น 
โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า โดยจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน�ของท�านเป�นหลัก เพ�่อให�ท�านท�องเที่ยวได�ครบถ�วนตามโปรแกรม



อัตราดังกลาวรวม

อัตราดังกลาวไมรวม

•  ค�ารถตู� VIP 
•  ค�าที่พักจำนวน 3 คืน อาหารตามระบุในโปรแกรม 
•  ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตเข�าเขตพ�้นที่อุทยาน 
•  ค�าประกันอุบัติเหตุ

×  ค�าใช�จ�ายส�วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
×  ค�าธรรมเนียมเข�าสถานที่ของชาวต�างชาติที่เพ��มเติมตามการจ�ายจร�ง
×  ภาษีมูลค�าเพ��ม 7% และหักณที่จ�าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
×  ค�าทิปไกด� 700 ต�อวัน/ต�อกรุ�ป

4 - 5 คน

5 - 6 คน

7 - 8 คน

8,599.-

7,599.-

6,999.-



การจอง หร�อ สำรองที่นั่ง 
•  กรุณาจองล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนการเดินทางและกรุณา
    เตร�ยมเง�นมัดจำ 50% ของราคาทัวร�
•  (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได�รับเง�นมัดจำแล�วเท�านั้น) 
•  หากไม�ชำระส�วนที่เหลือก�อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและ
    กิจกรรมที่ได�ทำการจองอาจถูกยกเลิกได� 
•  การจองห�องพักข�้นอยู�กับห�องว�าง ณ วันที่ยืนยันการจอง
•  การสำรองห�องที่สมบูรณ�จะต�องมีการชำระเง�นบางส�วนหร�อทั้งหมด
    ก�อน หากยังไม�มีการชำระเง�นจะไม�สามารถทำจองได�
•  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของห�องพักทุกประเภท โดย
    ไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า  

เง�่อนไขการจอง / การยกเลิก

การยกเลิก
•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 60 วัน คืนค�าใช�จ�ายทั้งหมด 
•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 45-59 วัน เก็บค�ามัดจำทั้งหมด
•  แจ�งยกเลิกน�อยกว�า 45 วัน ก�อนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บ
    ค�าใช�จ�ายทั้งหมด
•  สำหรับผู�โดยสารที่ไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเป�นผู�ยื่น
    ว�ซ�าให� เมื่อผลว�ซ�าผ�านแล�วมีการยกเลิกการเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
    ในการคืนค�ามัดจำทั้งหมด
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