วันแรก กรุ งเทพฯ - น่าน
18.00น. คณะพร้อมกันที่ สวนลุมพินี โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกท่านในเรื่ องกระเป๋ าสัมภาระ
19.00น. สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางโดย รถตูป้ รับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.น่าน ระหว่างทางทีมงานบริ การอาหาร(1)และเครื่ องดื่ม
ตลอดการเดินทาง ฟังเรื่ องราวมี่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ ...........เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรี สวัสดิ์
วันที่สอง ศรี น่าน-พระธาตุแช่แห้ง-พระธาตุชา้ งค้ า-วัดมิ่งเมือง-วัดพระธาตุเขาน้อย
06.00น. ฟ้าสางที่ เมืองน่าน แวะให้ท่านทาภาระกิจส่ วนตัว
07.00น. บริการอาหารเช้ า (2) จากนั้นนาท่านสู่ อุทยานแห่งชาติศรี น่าน ชมทะเลหมอกสวย ณ
จุดชมวิว ดอยเสมอดาว และ ผาหัวสิ งห์ จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้า
ที่นี่ท่านสามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทาง ท่ามกลางทิวทัศน์แม่น้ าน่านที่ทอดยาว ชม
หมอกลอยเหนือผิวน้ าในหุบเขา และ ยอดผาชู้ ที่ต้ งั ตระหง่านอยูด่ ่านหน้า ช่างเป็ นภาพ
ที่งดงาม อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย
12.00น. บริการอาหารกลางวัน(3) ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น
บ่าย
นาท่านเดินทางไปนมัสการ พระธาตุแช่ แห้ ง พระธาตุประจาปี เกิดของท่านที่เกิดปี เถาะ ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุขอ้ มือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า นาท่านสักการะขอพร เพื่อความ

18.00 น.
19.00 น.

21.00 น.
วันที่สาม
07.00น.
08.00น.

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

วันที่สี่

เป็ นสิ ริมงคล จากนั้นนาท่านชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายในวัดภูมนิ ทร์ Unseen In Thailand วัดเก่าแก่ของ จ.น่าน จากนั้น
เดินทางต่อชม เจดีย์ช้างคา้ ซึ่ งมี ศิลปะเดียวกับเจดียว์ ดั ช้างล้อมสุ โขทัย ณ วัดพระธาตุช้างคา้ จากนั้นเดินทางสู่ วัดมิง่ เมือง ชม
ลวดลายศิลปะปูนปั้นที่ประดับตกแต่งตัววิหารที่มีความสวยงามสถาปัตยกรรมเป็ นแบบล้านนา จากนั้นนาท่าน นมัสการพระ
พุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่ าน ณ วัดพระธาตุเขาน้ อย ที่นี่ท่านสามารถชมทิวทัศน์อาทิตย์ลบั ขอบฟ้า ณ จุดชมวิวมุมสู ง
เพียงจุดเดียวของเมืองน่าน ที่สามารถเห็นเมืองทั้งเมือง อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวสวยตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็น(4) ร้ านอาหารท้ องถิ่น
หลังอาหารชม กาดหมั้วคั้วศิลป์ กาด หรื อ ถนนคนเดิน จ.น่านแหล่งรวบรวมศิลปะพื้นเมืองน่าน เชิญท่านเดินเล่นผ่อนคลายไป
กับงานศิลป์ เคล้าคลอเสี ยงดนตรี จากลูกหลานคนเมืองน่าน เลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้าหัตถกรรม อิสระให้ท่านเลือกซื้ องานฝี มือ
ต่างๆ ฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับที่พกั คืนนี้ พักผ่อนหลับฝันดีราตรี สวัสดิ์
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
วัดหนองบัว-ชุมชนไทลื้อ-บ่อเกลือสิ นธุ์เทา-ดอยภูคา-จุดชมวิวลานดูดาว
อรุ ณสวัสดิ์ ยามเช้า บริการอาหารเช้ า (5) ณ ห้ องอาหารของโรงแรมหลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ เพื่อเดินทางต่อ
ถึง อ.ท่าวังผา นาท่านไปชม วัดหนองบัว วัดเก่าแก่ของหมู่บา้ น ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในโบสถ์เล่าเรื่ องในปั ญญาสชาดก นอกจากนี้ มีบา้ น จาลองไทลื้อ (เฮือนไทลื้อมะเก่า) มี
อุปกรณ์การประกอบอาชีพของชาวไทลื้อจัดแสดงไว้ให้ชม จากนั้นนาท่านชม ชุ มชนไทลื้อ
บ้ านหนองบัว ชาวบ้านที่มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่งดงามเรี ยกว่า “ผ้าลายน้ าไหล ” อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้ อผ้าทอพื้นเมืองเป็ นของฝาก จากนั้นนาทุกท่านชมความอัศจรรย์ของ ต้ นดิก
เดียม (Unseen Thailand) ที่วดั ปรางค์ ต้ นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ผิดธรรมชาติ พันธุ์พฤกษา
น่าฉงนไหวสั่นทุกครั้ง ที่ถูกคนสัมผัส
บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น
หลังอาหาร เดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติดอยภูคา ซึ่ งเป็ นเขตเทือกเขาสู งของดอยภูคา มีป่าไม้
อันอุดมสมบูรณ์และมีพรรณไม้โบราณ พญาเสื อโคร่ ง ให้ท่านได้ชมวิว ณ จุดชมวิว
ลานดูดาว ที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนกันเป็ นภาพที่สวยงาม อิสระเก็บภาพความ
ประทับใจ จากนั้นนาท่านชม บ่ อเกลือสิ นธุ์เทาโบราณที่นี่ยงั เปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม แปลงปลูกชา ในโครงการ แปลงปลูก
ผัก ปลอดสารพิษ ฯลฯ เชิญท่านถ่ายภาพคู่กบั จุดชมวิว พร้อมอุดหนุนเลือกซื้ องาน
ฝี มือต่างๆภายในศูนย์จาหน่ายสิ นค้า อาทิ งานจักรสาน ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง และ
ผลิตภัณฑ์ภูฟ้าต่างๆ จนถึงเวลาที่เหมาะสม หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง แพร่
บริการอาหารเย็น (7) ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น
หลังอาหารส่ งท่านเข้าที่พกั คืนนี้พกั ผ่อน หลับฝันดี ไปกับอากาศบริ สุทธิ์ ราตรี สวัสดิ์
พักค้ างแรม ณ โรงแรม นครแพร่ ทาวน์ เวอร์ ห้ องปรับอากาศห้ องละ 2-3ท่ านหรื อเทียบเท่ า
แพะเมืองผี-บ้านเสาร้อยต้น-วัดพระบาท-วัดพระธาตุช่อแฮ-กรุ งเทพฯ

06.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ บริ การท่านด้วยกาแฟอุ่นๆ พร้ อมอาหารเช้ า (8) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ
07.00 น. นาท่านชม วนอุทยานแพะเมืองผี แพะเมืองผีอยูบ่ นเนื้อที่
ประมาณ 500 ไร่ เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่ งเป็ นดิน

และหินทรายเกิด การพังทลายโดยการกัดเซาะตามธรรมชาติ โดยกระแสน้ าเป็ นเวลานาน ทาให้พ้นื ที่บางส่ วนเป็ นที่สูงต่า
สลับกันไป หน้าผาและเสาดินมีรูปทรงแตกต่างกันถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่างๆ แปลกตา อิสระเก็บ
ภาพความประทับใจนาท่านไปชมบ้ านเสาร้ อยต้ น หรื อ บ้ านประทับใจ สร้างสาเร็ จเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็ นบ้านไม้สักทั้ง
หลัง โดยใช้ไม้สักท่อนขนาดใหญ่ ตั้งเป็ นเสาบ้านรวม 130 ต้น แต่ละเสามีอายุประมาณ 300 ปี แกะสลักอย่างประณี ต
วิจิตรบรรจง ตัวบ้านเป็ นแบบทรงไทยประยุกต์ มีเนื้ อที่ถึง 1 ไร่ เศษ จากนั้นชม จากนั้นเดินทางต่อชม วัดพระธาตุช่อ
แฮ พระอารามหลวง เป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บา้ น คู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็ นวัดพระธาตุประจาปี เกิดของผูท้ ี่เกิดปี ขาล
นาท่านกราบเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
12.00น. บริการอาหารกลางวัน (9) ณร้ านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ ฯ นาท่านแวะซื้ อของฝาก ณ นครสวรรค์
19.00น. บริการอาหารเย็น(10) ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร อิสระพักผ่อนบนรถ
22.30น. ถึงกรุ งเทพมหานคร พร้อมความประทับใจ
วันเดินทาง
7-10 ธันวาคม 2561
28-31 ธันวาคม 2561

ราคาผู้ใหญ่
5,999
5999

ราคาเด็ก
4,999
4,999

หมายเหตุ

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
 การคืนบัตรเดินทาง
รถตูป้ รับอากาศตลอดการเดินทาง
 แจ้ งล่ วงหน้ า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในโปรแกรม 2 คืน
 ก่ อนเดินทาง 14 วัน (ทาการ) หัก 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 แจ้ งภายใน 14 วัน (ทาการ) ไม่ คืนเงิน
มัคคุเทศก์
วงเงินประกันชีวติ 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่ องดื่มตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด ฯลฯ
ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้ องถิน่ ท่ านละ 50 บาทต่ อคนต่ อวัน 4 วัน 200 บาท/1 คน

เงื่อนไขการชาระเงิน มัดจาท่ านละ 1,500 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทาง 14 วัน

