
  
  

 
 

รหัสโปรแกรม : 22313 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Check in เมอืงนา่น  4 วนั 2 คนื 

 
 



  
  

 

 
 

วนัแรก 

22.00 น. พรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ  เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกเกบ็สมัภาระ และออกเดนิทางสู ่จ.น่าน 
 

วนัทีส่อง 

09.00 น. แวะลา้งหนา้ แปรงฟัน และทานอาหารเชา้อสิระ 
10.00 น. วัดพระธาตเุขานอ้ย สถานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์กีแหง่ของจังหวดัน่าน มอีงคพ์ระธาตเุจดยีแ์บบศลิปะลา้นนา ภายใน 
 บรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ และเป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธมหาอดุมมงคลนันทบรุศีรน่ีาน พรอ้ม 
 ชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามของเมอืงน่าน 
12.00 น. ทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) รา้นอาหารทีข่ ึน้ชือ่ ของเมอืงน่าน   
13.00 น. เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตขินุน่านถนนลอยฟ้า หรอื ถนนลอยฟ้า 1081 เป็นอกีเสน้ทางทีส่วยงามจากอ าเภอ 
 บอ่เกลอื สูอ่ าเภอสนัตสิขุ ไดส้มัผัสถงึววิทีส่วยงามของทวิเขาทีเ่รยีงรายเป็นชัน้ ๆ ตลอดเสน้ทาง 
14.30 น. น ้าตกสะปัน แหลง่ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของอ าเภอบอ่เกลอื ตัง้อยูภ่ายในอทุยานแหง่ชาตขินุน่าน สดชืน่ไปกบั 
 สายน ้าทีไ่หลลงมาเป็นเสน้สาย + ความรม่รืน่จากธรรมชาตสิเีขยีวขจ ีสวยงามยิง่ชว่งตน้ฤด ู
16.00 น. คนืนี ้เราจะพักที ่ โฮมสเตย ์บรรยากาศสดุฟิน ของคนรักธรรมชาต ิ 
18.00 น. ทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) จากนัน้ ก็ออกมาน่ังดดูาว พักผอ่นตามอธัยาศัย 
  

วนัทีส่าม 

07.00 น. อาหารเชา้ (มือ้ที3่) ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 
08.30 น. Check out จากทีพ่กั. เดนิทางไปยงั จดุชมววิ 1715 เป็นจดุแวะพักชมววิทีส่วยงามทีส่งูหา่งจากระดับ 
 น ้าทะเล 1715 เมตร และเราจะผา่นถนนลอยฟ้า 1526 ในเขตอทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา 
11.00น. วังศลิาแลง แกรนดแ์คนยอนเมอืงปัว เป็นเเหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิUnseen  ตัง้อยูใ่น อ.ปัว เป็นซอก 
 หนิผาทีม่ลี าน ้ากนูไหลผา่นและกดัเซาะจนเป็นรอ่งรอยของกระแสน ้า เกดิเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาต ิ
 คลา้ยๆ Grand Canyon ทีย่ ิง่ใหญใ่น  มคีวามยาวของสายน ้ากนู 400 เมตรและมวีังน ้าอยูท่ัง้หมด 7 วัง 
 ดว้ยกนั โดยในชว่งหนา้แลง้น ้าในล าธารจะใสแจว๋สามารถเห็นพืน้ทรายดา้นลา่งของล าน ้าได ้และยงัสามารถ 
 เดนิลงไปเลน่น ้าได ้สว่นในชว่งฤดฝูนน ้าจะมคีวามเชีย่วหลาก ไมเ่หมาะกบัการเลน่น ้า แตเ่ราก็จะไดเ้ห็น 
 ความงดงามของกระแสน ้าทีไ่หลผา่นกระทบกบัโขดหนิผา งดงามไปอกีแบบ  
12.00 น.ถงึ  ทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) และแวะ รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ เป็นรา้นกาแฟของรา้นล าดวนผา้ทอ  รา้นขายของที ่
 ระลกึและผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณ ชือ่ดังแหง่ปัว   
13.40 น. วัดภเูกต็ ชมงานจติรกรรม และสกัการะหลวงพอ่แสนปัว เพือ่ความเป็นสริมิงคล ทีน่ีย่งัมากไปดว้ยมมุสวยๆ  
14.30 น. บอ่เกลอืโบราณ ทีน่ีเ่ป็นหมูบ่า้นเล็กๆ สดุเรยีบงา่ย ทีแ่ฝงขมุทรัพยส์ดุมหศัจรรยไ์ว ้น่ันก็คอื บอ่เกลอืบนภเูขา 
 ทีส่ามารถพบไดแ้หง่เดยีวในโลก มอีายรุาว 200 ลา้นปี ซึง่ชาวบา้นก็ยงัคงรักษาและคงใชบ้อ่โบราณทีม่อีาย ุ
 กวา่ 800 ปีไดอ้ยา่งน่าภมูใิจ สว่นเกลอืทีไ่ดม้า คอื เกลอืสนิเธาว ์ทีน่อกจากจะน าไปปรงุอาหาร เสรมิสรา้ง 
 ไอโอดนีแลว้ ยงัถกูพัฒนาเป็นโปรดักเก๋ๆ  อยา่ง สครับขดัผวิ ใหซ้ือ้ตดิไมต้ดิมอืไปใชก้นั สว่นรอบหมูบ่า้นก็ม ี
 ทัง้รา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นของฝากครบ เรยีกวา่เป็นอกีโซนที ่หา้มพลาด! 



  
  

16.30 น. Chcek inเขา้ โฮมสเตย ์ พักผอ่นตามอธัยาศัย  
18.00 น. ทานอาหารค า่ (มือ้ที5่) และพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

วนัทีส่ ี ่

07.00 น. ทานอาหารเชา้ (มือ้ที6่) ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 
08.00 น. Check out  เก็บสมัภาระ เดนิทางตอ่เขา้เมอืงน่าน  
09.30 น.  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตน่ิาน เป็นอาคารแบบยโุรปซึง่เขา้มาในสมยัรัชกาลที ่5 ผสมผสานกบัสถาปัตยกรรม 
 ทอ้งถิน่เมอืงน่าน เดมิเป็น หอค าซึง่เป็นทีป่ระทับและทีว่า่ราชการของพระเจา้สรุยิพงษ์ผรติเดชฯ เจา้ผูค้รอง 
 นครน่าน สรา้งเมือ่ พ.ศ. 2475 ใชเ้ป็นทีต่ัง้ศาลากลางจังหวดัแหง่แรกของจังหวัดน่าน เดนิชม “ซุม้ลลีาวด”ี 
 จดุหา้มพลาดทีต่อ้ง check in  ถา่ยรปูออกมาสวยทกุคน 
11.00 น. วัดภมูนิทร ์ภาพจติรกรรมหรอื “ฮบูแตม้” ในวัดภมูนิทรเ์ป็นชาดกในพทุธศาสนา แตถ่า้พจิารณารายละเอยีด 
 ของวถิชีวีติของคนเมอืงในสมยันัน้ มภีาพทีน่่าสนใจอยูห่ลายภาพ ภาพเดน่ คอื ภาพปู่ มา่นยา่มา่น ซึง่เป็นค า 
 เรยีกผูช้ายผูห้ญงิชาวไทลือ้ในสมยัโบราณกระซบิสนทนากนั  
11.00 น. วัดพระธาตแุชแ่หง้  ปชูนยีสถานที ่ส าคญัของเมอืงน่าน มอีายกุวา่ 600 ปี  
12.00 น. ทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 
13.00 น. เดนิทางกลับสู ่กทม.โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มความประทับใจ 
 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั  

ผูเ้ดนิทาง ผูใ้หญ ่9ทา่น เด็ก 4-8 ปี เด็ก 0-3 ปี 

น ัง่รถตู ้ 5900 4500 ฟร ี

น ัง่เครือ่งบนิ 8900 7500 4500 

เร ิม่ตน้ที ่จ.นา่น 8-9 คน 6-7 คน 4-5 คน 

 5500 6500 7500 

มดัจ าทา่นละ ช าระเต็ม 

 
 
อตัรานีร้วม :    

1. รถตูว้ไีอพ ีพาน าเทีย่วตามโปรแกรม 
2. น ้าดืม่ ผา้เย็น บรกิารตลอดทรปิ 
3. รถทอ้งถิน่ในกรณีขึน้จดุชมววิ 
4. ทีพ่ัก 2 คนื  (สายหมอกบอกฮกัโฮมสเตย ์1 คนื, สกาดดโีฮมสเตย ์1 คนื) หรอืเทยีบเทา่ 
5. อาหาร 7 มือ้ 
6. คา่เขา้อทุายาน และสถานทีท่อ่งเทีย่ว   
7. คา่ประกนัการเดนิทางวงเงนิ1,000,000 บาท   คา่รักษาพยาบาล500,000 บาท 
8. ไกด ์ทอ้งถิน่ คอยใหบ้รกิาร เรมิตน้ที ่จ.น่าน 

 
** กรณีเดนิทางชว่งวนัหยดุยาว/นักขตัฤกษ์   เพิม่ทา่นละ 1,000.-บาท 
** กรณีเดนิทางชว่งวันหยดุปีใหม ่/ สงกรานต ์ เพิม่ทา่นละ 2,000.-บาท 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


  
  

 


