
  
  

โปรแกรม  Check in เมืองน่าน  3 วนั 2 คืน 
 

 

 
 

วันแรก 

06.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 ประตู9  
07:00 น. เช็คอิน เคาน์เตอรส์ายการบิน แอรเ์อเซีย  FD 3552 
09.00 น. เหินฟ้าสู่สนามบินน่าน เที่ยวบินที่... 
10.10 น. ถึงสนามบินน่าน จนท.รอต้อนรับ นำสมัภาระข้ึนรถตู้ จากนัน้เดินทางสู่สถานทีท่่องเที่ยวในตัวเมือง   
11.00 น. วัดพระธาตุเขาน้อย สถานที่ศักดิ์สทิธ์ิอีกแหง่ของจังหวัดน่าน มีองค์พระธาตุเจดีย์แบบศิลปะล้านนา ภายใน 
 บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นทีป่ระดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบรุีศรีน่าน พร้อม 
 ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองน่าน 
12.00 น. ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ร้านอาหารที่ขึ้นช่ือ ของเมืองน่าน   
13.00 น. เดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาติขุนน่านถนนลอยฟ้า หรอื ถนนลอยฟ้า 1081 เป็นอีกเส้นทางที่สวยงามจากอำเภอ 
 บ่อเกลือ สูอ่ำเภอสันติสุข ได้สัมผัสถึงวิวที่สวยงามของทิวเขาที่เรียงรายเป็นช้ัน ๆ ตลอดเส้นทาง 
14.30 น. น้ำตกสะปัน แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นช่ือของอำเภอบ่อเกลือ ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติขุนน่าน สดช่ืนไปกับ 
 สายน้ำที่ไหลลงมาเป็นเส้นสาย + ความร่มรื่นจากธรรมชาติสีเขียวขจี สวยงามยิง่ช่วงต้นฤดู 
16.00 น. คืนน้ี เราจะพกัที่ สายหมอกบอกฮัก โฮมสเตย์ บรรยากาศสดุฟิน ของคนรักธรรมชาติ  
18.00 น. ทานอาหารค่ำ (มือ้ที่2) จากนั้น ก็ออกมานัง่ดูดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย 
  

วันท่ีสอง 

07.00 น. อาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารของทีพ่ัก 



  
  

08.30 น. Check out จากที่พัก. เดินทางไปยงั จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงามทีสู่งห่างจากระดับ 
 น้ำทะเล 1715 เมตร และเราจะผ่านถนนลอยฟ้า 1526 ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
11.00น. วังศิลาแลง แกรนด์แคนยอนเมืองปัว เป็นเเหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ Unseen  ตั้งอยู่ใน อ.ปัว เป็นซอก 
 หินผาทีม่ีลำน้ำกูนไหลผ่านและกัดเซาะจนเป็นร่องรอยของกระแสน้ำ เกิดเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติ 
 คล้ายๆ Grand Canyon ที่ยิง่ใหญ่ใน  มีความยาวของสายน้ำกูน 400 เมตรและมีวังน้ำอยู่ทั้งหมด 7 วัง 
 ด้วยกัน โดยในช่วงหน้าแล้งน้ำในลำธารจะใสแจ๋วสามารถเหน็พื้นทรายด้านล่างของลำน้ำได้ และยังสามารถ 
 เดินลงไปเล่นน้ำได้ ส่วนในช่วงฤดูฝนน้ำจะมีความเช่ียวหลาก ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำ แต่เราก็จะได้เห็น 
 ความงดงามของกระแสน้ำที่ไหลผ่านกระทบกบัโขดหินผา งดงามไปอีกแบบ  
12.00 น.ถึง  ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) และแวะ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เปน็ร้านกาแฟของร้านลำดวนผ้าทอ  ร้านขายของที่ 
 ระลกึและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ช่ือดังแหง่ปัว   
13.40 น. วัดภูเก็ต ชมงานจิตรกรรม และสักการะหลวงพ่อแสนปัว เพือ่ความเป็นสิริมงคล ที่นี่ยงัมากไปด้วยมมุสวยๆ  
14.30 น. บ่อเกลือโบราณ ที่นีเ่ป็นหมู่บ้านเลก็ๆ สุดเรียบง่าย ที่แฝงขุมทรัพยส์ุดมหัศจรรย์ไว้ นั่นก็คือ บ่อเกลือบนภูเขา 
 ที่สามารถพบได้แหง่เดียวในโลก มีอายุราว 200 ล้านปี ซึ่งชาวบ้านก็ยังคงรกัษาและคงใช้บอ่โบราณที่มีอายุ 
 กว่า 800 ปีได้อย่างน่าภูมิใจ ส่วนเกลือที่ได้มา คือ เกลือสินเธาว์ ที่นอกจากจะนำไปปรงุอาหาร เสริมสร้าง 
 ไอโอดีนแล้ว ยังถูกพัฒนาเป็นโปรดกัเก๋ๆ  อย่าง สครบัขัดผิว ให้ซื้อติดไม้ติดมือไปใช้กัน ส่วนรอบหมูบ่้านก็มี 
 ทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านของฝากครบ เรียกว่าเป็นอีกโซนที่ ห้ามพลาด! 
16.30 น. Chcek inเข้า สกาดดี โฮมสเตย์. พักผ่อนตามอัธยาศัย  
18.00 น. ทานอาหารค่ำ (มือ้ที่5) และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันท่ีสาม 

07.00 น. ทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
08.00 น. Check out  เกบ็สัมภาระ เดินทางต่อเข้าเมืองน่าน  
09.30 น.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นอาคารแบบยุโรปซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ผสมผสานกบัสถาปัตยกรรม 
 ท้องถ่ินเมืองน่าน เดิมเป็น หอคำซึ่งเป็นที่ประทบัและที่ว่าราชการของพระเจ้าสรุิยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครอง 
 นครน่าน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 ใช้เป็นที่ตั้งศาลากลางจงัหวัดแห่งแรกของจงัหวัดน่าน เดินชม “ซุม้ลลีาวดี” 
 จุดห้ามพลาดที่ต้อง check in  ถ่ายรูปออกมาสวยทุกคน 
11.00 น. วัดภูมินทร์ ภาพจิตรกรรมหรือ “ฮบูแต้ม” ในวัดภูมินทร์เป็นชาดกในพุทธศาสนา แต่ถ้าพิจารณารายละเอียด 
 ของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ ภาพเด่น คือ ภาพปู่ม่านย่าม่าน ซึ่งเป็นคำ 
 เรียกผู้ชายผูห้ญิงชาวไทลือ้ในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน  
11.00 น. วัดพระธาตุแช่แห้ง  ปูชนียสถานที่ สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี  
12.00 น. ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) 



  
  

13.00 น. เดินทางไปยงัสนามบิน น่าน 
13.30 น. Check in เคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อเซีย FD3557 
15.40 น. เดินทางกลับสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ   พร้อมความประทับใจ 
 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นหลัก  

 

ผู้เดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก 4-8 ป ี เด็ก 0-3 ป ี

นั่งเครื่องบิน 7900 6500 3500 

นั่งรถตู ้ 5900 4500 ฟร ี

มัดจำท่านละ ชำระเต็ม 

 
 
อัตรานี้รวม :    

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลบัดอนเมือง-น่าน / รถตู้วีไอพีบรกิารตลอดทริป 
2. น้ำดื่ม ผ้าเย็น บรกิารตลอดทริป 
3. รถท้องถ่ินในกรณีข้ึนจุดชมวิว 
4. ที่พัก 2 คืน  (สายหมอกบอกฮกัโฮมสเตย์ 1 คืน, สกาดดีโฮมสเตย์ 1 คืน) 
5. อาหาร 7 มื้อ 
6. ค่าเข้าอุทายาน และสถานทีท่่องเที่ยว   
7. ค่าประกันการเดินทางวงเงิน1,000,000 บาท   ค่ารักษาพยาบาล500,000 บาท 
8. ไกด์ ท้องถ่ิน คอยให้บรกิาร เริมต้นที่ จ.น่าน 

 
 
อัตรานี้ไม่รวม :     
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม 




