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 จากนั้นนาท่านชมจิตรกรรมฝา
ผนังอันงดงามภายในวัดภูมินทร์ Unseen In Thailand วัดเก่าแก่ของ จ.น่าน จากนั้นเดินทางต่อชม
เจดีย์ช้างคา้ ซึ่ งมี ศิลปะเดียวกับเจดียว์ ดั ช้างล้อมสุ โขทัย ณ วัดพระธาตุช้างคา้ จากนั้นเดินทางสู่
วัดมิง่ เมือง ชมลวดลายศิลปะปูนปั้นที่ประดับตกแต่งตัววิหารที่มีความสวยงามสถาปัตยกรรมเป็ น
แบบล้านนา จากนั้นนาท่าน นมัสการพระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่ าน ณ วัดพระธาตุ
เขาน้ อย ที่นี่ท่านสามารถชมทิวทัศน์อาทิตย์ลบั ขอบฟ้า ณ จุดชมวิวมุมสู งเพียงจุดเดียวของเมืองน่าน ที่สามารถเห็นเมืองทั้งเมือง
อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวสวยตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น(4) ร้ านอาหารท้ องถิ่น
19.00 น. หลังอาหารชม กาดหมั้วคั้วศิลป์ กาด หรื อ ถนนคนเดิน จ.น่านแหล่งรวบรวมศิลปะพื้นเมืองน่าน เลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้า
หัตถกรรม อิสระให้ท่านเลือกซื้ องานฝี มือต่างๆ ฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
21.00 น. สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับที่พกั คืนนี้ พักผ่อนหลับฝันดีราตรี สวัสดิ์
พักค้ างแรม ณ โรงแรม น่ านวัลเลย์ รีสอร์ ท ระดับ3ดาวหรื อเทียบเท่ า ห้ องละ 2-3 ท่ าน

วันที่สาม

วัดหนองบัว-ชุมชนไทลื้อ-บ่อเกลือสิ นธุ์เทา-ดอยภูคา-จุดชมวิวลานดูดาว

07.00น. บริการอาหารเช้ า (5) ณ ห้ องอาหารของโรงแรมหลังอาหารเก็บสัมภาระ เพื่อเดินทางต่อ
08.00น. นาท่านไปชม วัดหนองบัว ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เล่าเรื่ องในปัญญาสชาดก นอกจากนี้
มีบา้ น เฮือนไทลื้อมะเก่า)มีอุปกรณ์การประกอบอาชีพของชาวไทลื้อจัดแสดงไว้ให้ชม จากนั้นนาท่าน
ชม ชุมชนไทลื้อบ้ านหนองบัว ชมความเป็ นอยูต่ ามวิถีชีวิต พร้อมเลือกซื้ อผ้าทอมือราคาถูก จากนั้นนา
ทุกท่านชมความอัศจรรย์ของ ต้ นดิกเดียม (Unseen Thailand) ที่วดั ปรางค์ ต้ นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์
ผิดธรรมชาติ พันธุ์พฤกษาน่าฉงนไหวสัน่ ทุกครั้ง ที่ถูกคนสัมผัส
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น
บ่าย
หลังอาหาร เดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติดอยภูคา ซึ่ งเป็ นเขตเทือกเขาสู งของดอยภูคา มีป่าไม้อนั อุดมสมบูรณ์และมีพรรณไม้
โบราณ พญาเสื อโคร่ ง ให้ท่านได้ชมวิว ณ จุดชมวิวลานดูดาว ที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน
กันเป็ นภาพที่สวยงาม อิสระเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนาท่านชม บ่ อเกลือสิ นธุ์เทา
โบราณที่นี่ยงั เปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม แปลง
ปลูกชา ในโครงการ แปลงปลูกผัก ปลอดสารพิษ ฯลฯ เชิญท่านถ่ายภาพคู่กบั จุดชมวิว พร้อม
อุดหนุนเลือกซื้ องานฝี มือต่างๆภายในศูนย์จาหน่ายสิ นค้า อาทิ งานจักรสาน ผลิตภัณฑ์ชาอู่

หลง และผลิตภัณฑ์ภูฟ้าต่างๆ จนถึงเวลาที่เหมาะสม หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง แพร่
18.00 น. บริการอาหารเย็น (7) ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น
หลังอาหารส่ งท่านเข้าที่พกั คืนนี้พกั ผ่อน หลับฝันดี ไปกับอากาศบริ สุทธิ์ ราตรี สวัสดิ์

พักค้ างแรม ณ โรงแรมแพร่ นครา ระดับ3ดาวหรื อเทียบเท่า พักผ่อนห้ องละ 2-3 ท่าน

วันที่สี่

วัดพระธาตุช่อแฮ - พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9(พระธาตุอินแวนองค์จาลอง)แพะเมืองผี-วัดพงษ์สุนนั ทราม -วัดสวรรคนิเวศ–วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี-วัดจอมสวรรค์

07.00 น. พร้ อมอาหารเช้ า (8) ณ ร้ านอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
08.00 น. จากนั้นเดินทางต่อชม วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็ นวัด
ศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บา้ น คู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็ นวัดพระธาตุ
ประจาปี เกิดของผูท้ ี่เกิดปี ขาล นาท่านกราบเพื่อความเป็ นสิ ริ
มงคลจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จากนั้นนาท่าน กราบสักการะพระ
ธาตุอนิ ทร์ แขวนจาลองเป็ นพระธาตุประจาปี เกิด ปี จอ และ
เจดีย์ชเวดากองจาลอง(พระธาตุประจาปี มะเมีย) ณ พุทธอุทยาน
ดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ แพะ
เมืองผี ชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์ไว้อย่างลงตัว
12.00น. บริการอาหารกลางวัน (9) ณร้ านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ วัดพงษ์ สุนันทราม ภายในวัดมีพระนอนมีพระนอนสี ทองอร่ ามอยูร่ ิ ม
กาแพงเป็ นสัญลักษณ์ของวัด นอกจากนี้ยงั มี ซุ ม้ ประตูมงคล 19 ยอด นาท่านกราบ พระ
เจ้าแสนสุ ข" มีอายุราว 568 ปี ภายในอุโบสถเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นเดินทางสู่
วัดสวรรคนิเวศ ชมพระอุโบสถสถาปั ตยกรรมแบบล้านนาสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง
จากนั้นเดินทางสู่ วัดจอมสวรรค์ วัดพม่าในจังหวัดแพร่ วัดนี้เป็ นวัดโบราณสร้างมา
ตั้งแต่เมื่อใดและใครเป็ นผูส้ ร้างไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สันนิษฐานว่า ชาวไทใหญ่ (เงี้ยว) เป็ นผูส้ ร้างเพราะสังเกตได้จาก
รู ปแบบของสถาปั ตยกรรมเป็ นศิลปะแบบพุกาม ซึ่ งพบเห็นได้ในจังหวัดต่างๆของภาคเหนือ จากนั้นเดินทางไปสักการะ
พระนอน ณ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็ นวัดที่สวยงามตามลักษณะของสถาปั ตยกรรมล้านนาแบบผสมผสานนาท่าน
กราบขอพรพระนอนองค์ใหญ่เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี
18.00 น. บริการอาหารค่า(10) ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนาท่านเดิน

วันที่หา้

กรุ งเทพมหานคร

06.00 น. เดินทางถึงที่หมายพร้อมความประทับใจ

ใบเสนอรายละเอียดโปรแกรมน่ าน-แพร่
วันเดินทาง
28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

ราคาผู้ใหญ่
6,555

ไม่ มรี าคาเด็ก
-

หมายเหตุ

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
รถตูป้ รับอากาศตลอดการเดินทาง
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในโปรแกรม 2 คืน
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
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 300 บาทต่ อคนตลอดทริปการเดินทาง
เงื่อนไขการชาระเงิน มัดจาท่ านละ 1,500 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทาง 14 วัน
 การคืนบัตรเดินทาง
 แจ้ งล่ วงหน้ า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
 ก่ อนเดินทาง 14 วัน (ทาการ) หัก 2,000 บาท
 แจ้ งภายใน 14 วัน (ทาการ) ไม่ คืนเงิน
ช่องทางการชาระ

นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร กสิกรไทย จากัด สาขา บิ๊กซีประชาอุทศิ ออมทรัพย์ เลขที่ 662-230-1324
นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด สาขา พระประแดง ออมทรัพย์ เลขที่ 303-2-79378-2

