
 

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน 
จังหวัดน่าน 

16 มี.ค. 60  - 16.00 น. ทีมงานพีดีเอทัวร์ ออกเดินทางไป จ.น่าน โดยรถตู้ปรับอากาศของพีดีเอทัวร์ 

วันแรก  

-  พระธาตุช่อแฮ/นั่งรถรางชมเมืองน่าน/วัดภูมินท์/หอศิลป์ริมน่าน/พระธาตุเขาน้อย/ถนนคนเดินน่าน 

- จากนั้นนําท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็น

พระธาตุประจําปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา 

- เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร กิ่นเส้นน่าน (ก๋วยเต๋ียว น้ําเงี้ยว ข้าวซอย ช่ือดัง)  

(มื้อท่ี1) 

- บ่าย นําท่าน นั่งรถรางชมเมืองน่าน โดยมีไกด์ท้องถิ่นบรรยายให้ความรู้ตลอดเส้นทาง ใช้เวลา

ประมาณ 40 นาที ตามด้วยชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ท่ี วัดภูมินทร์ เป็นวัดท่ีสร้างทรงจัตุรมุขหนึ่ง

เดียวในประเทศไทยท่ีดูคล้ายต้ังอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลัง

เดียวกัน ประตูไม้ท้ัง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองน่าน  

- จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง หอศิลป์ริมน่าน ชมผลงานศิลปะ ของศิลปินท้องถิ่นของน่าน มีท้ัง

ภาพวาด และงานศิลปะอื่นๆมากมาย 

- จากนั้นกลับสู่ อ.เมือง จ.น่าน นําท่านขึ้นไปชมวิวเมืองน่านท่ี วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานท่ีสําคัญ

และเก่าแก่  

- วัดพระธาตุเขาน้อย สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูน

พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวท่ีเห็น

เมืองน่านจากมุมสูง  

- จากนั้นนําท่านไปสักการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน และชมความอลังการของ วัดมิ่งเมือง ซึ่งมีวิหารปูน

ปั้น สีขาวงาช้าง โดดเด่นสวยงามยิ่งนัก 

- คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารสะเนียง  บรรยากาศริมแม่น้ําน่าน  (มื้อท่ี2) 

- มอบเวลาให้ท่านอิสระในการท่องราตรี เดินเล่นถนนคนเดิน ชมวิถีชีวิตชาวน่าน (คืนท่ี1) 

- 21.00 น. กลับท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  ท่ีพัก : โรงแรมเทวราช 

 



วันท่ี 2  

- วัดภูเก็ต – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – บ่อเกลือสินเธาว์- วัดหนองแดง โบราณสถานวิหารไทล้ือ - 

วิหารวัดหนองบัว – ถนนคนเดินเมืองน่าน 

- เช้า บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม…………………(มื้อท่ี3) 

- ออกเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ   นําท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ท่ียังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลาย

ร้อยปีแล้ว และมอบเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีทําจากเกลือ เช่นครีมขัดผิว สบู่ ยาสีฟัน 

เป็นต้น   

- เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกล่ินไอเกลือ  อยู่ในหมู่บ้านต้มเกลือช่ือดัง  (มื้อท่ี

4) 

- บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  ชมดอกชุมพูภูคาบาน ต้นเต่าร้าง

ยักษ์ เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล์มลําต้นเดียว สูงประมาณ 40 เมตร 

นอกจากนี้ยังมี ต้นก่วมภูคา พืชหายากวงค์เดียวกับเมเป้ิล  *** อย่าลืมเก็บภาพดอกภูคาสวยๆไว้เป็น

ท่ีระลึกนะครับ  

- จากนั้นนําท่านเดินทางไป อ.ปัว ไหว้พระ วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรม

แนวร่วมสมัย 3 มิติ ท่ีแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา 

และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยาน

แห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง รับรองความประทับใจ 

- วัดภูเก็ต ได้ต้ังช่ือตามหมู่บ้านเก็ต แต่เนื่องด้วยเป็นวัดท่ีต้ังอยู่บนเนินสูง จึงต้ังช่ือว่ า "วัดภูเก็ต" 

หมายถึง วัดบ้านเก็ตท่ีอยู่บนภู เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน มีอุโบสถทรง

ล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นท่ีประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธ

เมตตา" ท่ีศักด์ิสิทธิ์ ด้านล่างวัดมีแม่น้ําไหลผ่าน นักท่่องเท่ียวสามารถให้อาหารจากลานข้างบนผ่าน

ท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้ และสามารถมองเห็นฝูงปลาท่ีอยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน 

- จากนั้นเดินทางกลับสู่ อ. เชียงกลาง จ.น่าน  นําท่านไป วัดหนองแดง ชม โบราณสถานวิหารไทล้ือ  

โบราณสถานวิหารไทล้ือ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2330 โดยชาวไทล้ือร่วมกับไทพวน ภายในวัดมีลานกว้าง

ร่มรื่น ช่อฟ้าพระอุโบสถสลักรูปนกหัสดีลิงค์ (ศีรษะเป็นช้าง ตัวเป็นหงส์) ซึ่งชาวไทล้ือเช่ือว่าเป็นสัตว์

ช้ันสูงจากสวรรค์ เชิงชายประดับไม้ฉลุลายน้ําหยาด ซึ่งเป็นลวดลายเฉพาะของชาวไทล้ือ องค์พระ

ประดิษฐานบนฐานชุกชี เรียกว่า "นาคบัลลังก์" จากความเช่ือท่ีว่านาคเป็นเครื่องหมายแห่งความสง่า

งาม ความดี และเป็นอารักษ์แห่งพุทธศาสนา  



- นําท่านมุ่งหน้าสู่ อ. ท่าวังผา จ.น่าน แวะชุมชนไทล้ือ บ้านหนองบัว ชม จิตรกรรมฝาผนังไทล้ือ อัน

งดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว และเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียง  

- เย็น เดินทางกลับโรงแรมท่ีพักในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

- 18.00 น.รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร ดวงทิพย์..........ร้านอาหารริมแม่น้ําน่าน .... (มื้อท่ี5) 

- คํ่า มอบเวลาให้ท่านอิสระในการท่องราตรี เดินเล่นถนนคนเดิน ชมวิถีชีวิตชาวน่าน (คืนท่ี2) 

ท่ีพัก โรงแรมเทวราช  

วันท่ี 3  

- ชมดอกภูคาอุทยานฯสถาน -เสาดินนาน้อย  -ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ – อุทยานแห่งชาติศรีน่า 

- เช้า บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม……….(มื้อท่ี6)  หลังอาหาร Check out  ออกจากโรงแรมท่ีพัก 

- ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติสถาน  เพื่อชมดอกชุมพูภูคาบาน ณ อุทยานแห่งชาติสถาน 

- เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแจ่วแจ่วฮ้อน  (มื้อท่ี7) 

- นําท่านเดินทางไปชม เสาดินนาน้อย ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติ แหว่งเว้าเป็นรูปทรงต่างๆ 

ดูแล้วงามตาครับ ให้เวลาถ่ายรูปกันประมาณครึ่งช่ัวโมง 

- บ่าย  นําท่านขึ้นไปชมพระทิตย์ตกท่ี ดอยเสมอดาว ( 1มีนาคม –สิงหาคม  ดอยเสมอดาวปิด

บริการช่วงกลางคืน)  

- ออกเดินทางสู่ ท่ีทําการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย และชม ผาหัวสิงห์ ใกล้ท่ีพัก  

- ท่ีพัก อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จองบ้านพัก 2 หลังๆละ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ํา 

- เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารอุทยานแห่งชาติศรีน่าน.....................(มื้อ8) 

- คํ่า กิจกรรมนอนชมดาว บริเวณข้างๆบ้านพัก   

 

 

 

 

 

 



วันท่ี 4  

- วัดพระธาตุช้างคํ้า – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน–  ร้านขนมหวานป้านิ่ม – กรุงเทพฯ 

- 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ศาลาสวัสดิการอุทยานแห่งชาติศรีน่านเป็นอาหารข้าวต้ม  (มื้อท่ี

9) 

- 09.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.เวียงสา จ.น่าน แวะด่ืมนมสดและขนมท่ี จ๊างน่าน Milk Club ฟรี

เครื่องด่ืมท่านละ 1 อย่าง บรรยากาศร้านนี้เก๋ไก๋ น่ารัก สามารถถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุม 

- นําคณะชม  วัดพระธาตุช้างคํ้าวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 

600 ปี  

- เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านก๋วยเต๋ียว ผิน ผิน ก๋วยเต๋ียว เกาเหลาช่ือดังเมืองน่าน  (มื้อท่ี

10) 

- บ่าย เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งมี “งาช้างดํา” วัตถุโบราณสําคัญคู่เมืองน่าน  

- นําคณะไปชิมขนมหวานร้านดังของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้านิ่ม  *ฟรีขนมหวานหรือเครื่องด่ืมท่าน

ละ 1 อย่าง  

- นําคณะไปศูนย์โอทอปน่าน เพื่อเลือกซื้อของฝากจากน่าน (เป็นศูนย์รวมสินค้าโอทอปน่าน) 

- เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารสวนอีสาน ร้านอาหารติดแอร์เย็นฉ่ํา เน้นอาหารพื้นเมือง.... 

(มื้อท่ี11) 

- 18.00 น. ส่งคณะไปสนามบินจังหวัดน่าน เพื่อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์ 

ออกเวลา 19.20 น.และถึงดอนเมืองเวลา 20.40 น. 

- 18.30 น. ทีมงานพีดีเอทัวร์ ออกเดินทางกลับสู่ จ.เชียงราย  

 ** โปรแกรมสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท

จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ ** 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 

1.อัตราค่าบริการผู้ใหญ่ 8 ท่านๆละ  7,000 บาท (ไม่รวมค่าต๋ัวเครื่องบิน)  

2.พักเด่ียวจ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท  

 ***** โปรโมช่ันพิเศษสําหรับลูกค้ากรุ๊ป ประจําปี 2563 เพียงท่านละ 6,300 บาท 

อัตรานี้รวม  

1. ค่าอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ รวม 11 มื้อ  

2. ค่าโรงแรมท่ีพัก3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)  

3. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

4. ค่าบริการรถตู้ พร้อมคนขับ  

5. ค่าไกด์นําเท่ียว  

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุ  

อัตรานี้ไม่รวม  

1. ค่าเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่าง กรุงเทพฯ –น่าน / น่าน-กรุงเทพฯ 

2. ค่าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  

4. ค่าทิปไกด์+คนขับรถ (ตามอัธยาศัย)  

การชําระเงิน  

2.ชําระเงินก่อนเดินทาง 10 วัน 


