
 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 
 

หอศิลป์ริมน่าน - อทุยานแห่งชาติดอยภูคา - ถนนคนเดินน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - คอกเสือ  
แพร่ - วดัพระธาตุช่อแฮ - แพะเมืองผ ี- วดัภูมนิทร์ - วดัมิง่เมือง – ศาลหลกัเมือง – วดัพระธาตุแช่แห้ง 

 

 
 

 
 

วนัแรก น่านเหนือ – หอศิลป์ริมน่าน – วดัหนองบัว – วดัศรีมงคล – ฟาร์มเห็ด – ล าดวนผ้าทอ 
 เคร่ืองเงนิดอยซิลเวอร์ - วดัภูเกต็ - อุทยานแห่งชาตดิอยภูคา - จุดชมววิ 1715 
 บ่อเกลือโบราณบนภูเขา - ถนนคนเดนิน่าน 
09.00 น. เจา้หนา้ท่ี Siamtogo รอรับลูกคา้ท่ีสนามบินน่าน / บขส. / สถานีรถไฟ และออกเดินทางไปน่านเหนือ 
09.30 น. เดินทางถึง หอศิลป์ริมน่าน เป็นแหล่งรวมศิลปะและวฒันธรรมของจงัหวดัน่าน ก่อตั้งและด าเนินการโดย

ศิลปินชาวน่าน วนิยั ปราบริปู ศิลปินชาวน่านช่ือดงัท่ีรักในศิลปะ สร้างหอศิลป์เพื่อรวบรวมงานศิลปะจาก
ศิลปินไทยร่วมสมยัท่ีมีผลงานการสร้างสรรคแ์ละมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

10.30 น. เดินทางถึง วดัหนองบัว (ชุมชนไทลือ้) อยูท่่ามกลางหมู่บา้นไทยล้ืออนัสงบร่มเยน็ ลกัษณะการตกแต่งภายใน
ตวัวหิารเรียบง่าย ส่ิงท่ีน่าสนใจคือจิตรกรรมฝาผนงั ท่ีไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นสภาพความเป็นอยูข่องผูค้นในสมยั 
นั้นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผูห้ญิงท่ีนุ่งผา้ซ่ินลายน ้าไหลหรือผา้ซ่ินตีนจกท่ีสวยงาม นบัวา่มี 
คุณค่าทางศิลปะและ ความสมบูรณ์ของภาพใกลเ้คียงกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดัภูมินทร์ในเมืองน่าน 

11.30 น. เดินทางถึง วดัศรีมงคล (วดัก๋ง) เป็นวดัเก่าแก่ พระสงฆท่ี์มีช่ือท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ก๋ง ดา้นหลงัมีลานชม
ววิ ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลบัซบัซอ้น บริเวณนาขา้ว
มีท่ีพกัและร้านกาแฟฮกันน่าน มีสะพานไมไ้ผเ่ช่ือมจากตวัวดัสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได ้

 



 

12.00 น. เดินทางถึง ฟาร์มเห็ดออแกนิค  
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ร้าน... (ม้ือที ่1) 
14.00 น. เดินทางถึง ล าดวนผ้าทอ เลือกซ้ือผา้ทอน่านท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และเดินทางต่อไปยงั เคร่ืองเงินดอยซิลเวอร์ 
15.00 น. เดินทางถึง วดัภูเกต็ ตั้งช่ือตามหมู่บา้นท่ีช่ือวา่ หมูบา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงทางเหนือ เรียกวา่ 

"ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งช่ือวา่ "วดัภูเก็ต" หมายถึง วดับา้นเก็ตท่ีอยูบ่นภู เป็นวดัท่ีมีภูมิทศัน์และววิท่ีสวยงาม โดย
จุดเด่น คือระเบียงชมววิดา้นหลงัวดั ติดกบัทุ่งนา พร้อมดว้ยฉากหล ัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเชา้วดั
ภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยข้ึ์นท่ีงดงามอีกแห่งหน่ึง 

15.30 น. เดินทางต่อไปยงั อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แวะถ่ายภาพบรรยากาศจุดชมววิ 1715 ชม บ่อเกลือโบราณบนภูเขา 
16.30 น. เดินชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินน่าน ตามอธัยาศยั 
เข้าสู่ทีพ่กั รพพีงศ์ รีสอร์ท น่านไท 

วนัที่สอง น่านใต้ - ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - เสาดนินาน้อย - คอกเสือ – อทุยานแห่งชาตขุินสถาน 
 แพร่ - วดัพระธาตุช่อแฮ - แพะเมืองผ ี- พระธาตุอนิแขวนจ าลอง – บ้านประทับใจ 
 บ้านวงค์บุรี - น่าน - ถนนคนเดนิน่าน 
04.30 น. เดินทางไปน่านใต้ ชมวิวหมอกยามเชา้และพระอาทิตยข้ึ์น ท่ี ดอยเสมอดาว และเดินทางต่อไปยงั ผาชู้ ในฤดู

หนาว สามารถมองเห็นทะเลหมอกไดจ้ากยอดผาชู ้และเม่ือหมอกจางลง จะมองเห็นล าน ้าน่าน ทอดตวัคดเค้ียว
อยูท่ี่ปลายผนืป่าผาชู ้

06.30 น. เดินทางถึง เสาดินนาน้อย และคอกเสือ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีเกิดจากการทบัถมของดินและ
เกิดน ้ากดัเซาะจนกลายเป็นร้ิวรายท่ีแปลกตา เสาดินนานอ้ยมีลกัษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสี
แดงปนส้ม รูปทรงต่างๆ กนัไป คอกเสือ เป็นแอ่งลึกจากเนินดินดา้นบนมีทางลงไปชมปฎิมากรรมดินท่ีอยู่
ดา้นล่าง เม่ือลงไปจะพบวา่บริเวณรอบๆ มีลกัษณะเป็นหุบผาเป็นฉากม่านขนาดใหญ่มีร้ิวลายเป็นร่องยาว 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ท่ี อ.นาน้อย (ม้ือที ่3) 
09.00 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ระหวา่งทางไปอุทยานฯมีววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม รวมถึงทะเลหมอก

อลงัการใหไ้ดช้ม โดยเฉพาะหากมาท่องเท่ียว ในฤดูฝนจะสามารถพบเห็นทะเลหมอกไดม้ากกวา่ฤดูอ่ืน ท่ีน่ีมี
อากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี ตอนเยน็จะไดส้ัมผสัทอ้งฟ้าท่ีสวยงามมาก 

10.30 น. ออกเดินทางต่อไปยงั จ.แพร่ เท่ียวชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ร้าน... (ม้ือที ่4) 
13.30 น. เดินทางถึง วดัพระธาตุช่อแฮ (คนทีเ่กดิปีเสือ) เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิเก่าแก่ คู่บา้นคู่เมืองแพร่และเป็นวดัพระธาตุ

ประจ าปีเกิดของผูท่ี้เกิดปีขาล บุคคลใดท่ีมาเท่ียวจงัหวดัแพร่แลว้จะตอ้งมานมสัการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริ
มงคลกบัตนเอง จนมีค ากล่าววา่ ถา้มาเท่ียวจงัหวดัแพร่ แต่ไม่ไดม้านมสัการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ไดม้าแพร่ 

14.00 น. เดินทางถึง วนอุทยานแพะเมืองผ ีเกิดจากสภาพภูมิประเทศซ่ึงเป็นดิน และหินทรายถูกกดัเซาะตามธรรมชาติ
เป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ แพะแปลวา่ ป่าละเมาะ เมืองผแีปลวา่ เงียบเหงา 

14.30 น. เดินทางถึง พระธาตุอนิทร์แขวนจ าลอง เป็นพระธาตุประจ าปีเกิด ปีจอนอกจากจะไดส้ักการบูชาพระธาตุแลว้
ยงัจะไดส้ัมผสัองคพ์ระผดุท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และวดัน้ียงัตั้งอยูท่่ามกลางขนุเขาธรรมชาติ ท่ีเป็นแหล่ง
โอโซนติดอนัดบั 7 ของประเทศไทย มาไหวพ้ระขอพรและจะไดสู้ดอากาศชั้นดี ช่วยชาร์จพลงัชีวติ 



 

15.00 น. เดินทางถึง บ้านประทบัใจ หรือ บา้นเสาร้อยตน้ ตั้งอยูใ่นเน้ือท่ีทั้งหมด 34 ไร่ โดยมีคุณพอ่กิจจา เจา้ของบา้น 
เป็นผูอ้อกแบบแปลนและตกแต่งบา้นดว้ยตวัท่านเอง มีการปลูกสร้าง ต่อเติมมาเร่ือยๆ โดยใชไ้มส้ักท่อนขนาด
ใหญ่ ตั้งเป็นเสาบา้นจ านวน 130 ตน้ 

15.30 น. เดินทางถึง คุ้มวงศ์บุรี หรือ บา้นวงศบุ์รี อาคารสีชมพูโดดเด่นอายกุวา่ 100 ปี สร้างข้ึนตามด าริของแม่เจา้บวัถา 
เจา้ผูค้รองนครแพร่องคสุ์ดทา้ย เพื่อเป็นของก านลัในการเสกสมรส ระหวา่งเจา้สุนนัตา ผูเ้ป็นบุตรีเจา้บุรีรัตน์ 
และหลวงพงษพ์ิบูลย ์คุม้หลงัน้ีอาคารแบบไทยผสมยโุรปสีชมพูอ่อน ซ่ึงเป็นสีโปรดของแม่เจา้บวัถา เป็นเรือน
ไมส้ักทองขนาดใหญ่ 2 ชั้นทรงไทยลา้นนาผสมยโุรป ประดบัตกตกแต่งลวดลายดว้ยไมฉ้ลุลายขนมปังขิง 

16.00 น. ออกเดินทางกลบั จ.น่าน 
17.30 น. เดินทางถึง ถนนคนเดินน่าน อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 
18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ท่ี ร้าน... (ม้ือที ่5) 
เข้าสู่ทีพ่กั รพพีงศ์ รีสอร์ท น่านไท 

วนัที่สาม ใส่บาตรเช้า - ตลาดเช้า - วดัภูมินทร์ - วดัช้างค า้ - วดัมิ่งเมือง – ศาลหลกัเมือง 
 วดัสวนตาล - วดัศรีพนัต้น - พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตน่ิาน – โฮงเจ้าฟองค า 
 วดัพระธาตุแช่แห้ง -  วดัพระธาตุเขาน้อย - แวะซ้ือของฝาก - น่าน 

06.00 น. ร่วมใส่บาตรยามเช้า เดินเท่ียวตลาดเช้าดูวถีิชุมชนน่าน 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ท่ี รีสอร์ท (มื้อที ่6)  
09.00 น. ออกเดินทางไป วดัภูมินทร์ เดิมช่ือ วดัพรหมมินทร์ เป็นวดัท่ีแปลกกวา่วดัอ่ืนๆ คือ โบสถแ์ละวหิารสร้างเป็น

อาคารหลงัเดียวกนั ประตูไมท้ั้งส่ีทิศแกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมือลา้นนา มีความวิจิตรงดงามมาก จุดเด่นคือ 
ภาพปู่ม่านยา่ม่าน ซ่ึงเป็นค าเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทล้ือในสมยัโบราณกระซิบสนทนากนั ผูช้ายสักหมึก ผูห้ญิง
แต่งกายไทล้ืออยา่งเตม็ยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่น้ีมีความประณีตมาก ภาพน้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นภาพท่ี
งามเป็นเยีย่มของวดัภูมินทร์ 

09.30 น. เดินทางถึง วดัพระธาตุช้างค า้วรวหิาร เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไวภ้ายใน นบัเป็นปูชนียสถาน
ส าคญัท่ีไดรั้บอิทธิพลทางดา้นศิลปะสุโขทยั ภายในประดิษฐาน เจดียช์า้งค ้า ซ่ึงเป็นศิลปสมยัสุโขทยั รอบเจดีย์
มีรูปป้ันชา้งปูนป้ันเพียงคร่ึงตวั ประดบัอยูโ่ดยรอบ 

10.00 น. เดินทางถึง วดัมิ่งเมือง และศาลหลกัเมือง เดิมเป็นวดัร้าง มีเสาหลกัเมืองท่ีเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ 
ลกัษณะเด่นคือ ลายปูนป้ันท่ีผนงัดา้นนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวจิิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูล
ช่างเชียงแสน มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัแสดงใหเ้ห็นวถีิชีวติของชาวเมืองน่าน 

10.30 น. เดินทางต่อไปยงั วดัสวนตาล และวดัศรีพนัต้น 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ร้าน... (ม้ือที ่7) 
13.00 น. เดินทางถึง พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ดูงาช้างด าท่ีเป็นเอกลกัษณ์แห่งหน่ึงของจ.น่าน 
13.30 น. เดินทางถึง โฮงเจ้าฟองค า สร้างจากไมส้ักหลงัใหญ่สไตลล์า้นนา บา้นอายเุกือบ 200 ปี เป็นบา้นของเจา้ฟองค า 

เช้ือสายของเจา้อนนัตวรฤทธิเดชเจา้ผูค้รองนครองคท่ี์ 62 ค าวา่ “โฮง” เป็นค าพื้นเมืองลา้นนา หมายถึง คุม้ 
หรือท่ีอยูอ่าศยัของเจา้นายลา้นนาไท 

14.00 น. เดินทางถึง วดัพระธาตุแช่แห้ง (คนที่เกดิปีเถาะ) ส าหรับคนท่ีเกิดปีเถาะตอ้งมากราบไหวใ้หไ้ดค้ร้ังหน่ึงในชีวิต 



 

14.30 น. ชมววิเมืองน่าน ท่ี วดัพระธาตุเขาน้อย 
15.00 น. แวะซ้ือของฝาก และร้านกาแฟ 
15.40 น. เจา้หนา้ท่ี Siamtogo ส่งคณะกลบั ท่ี สนามบินน่าน / บขส. / สถานีรถไฟ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

******************************************************************** 
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

ส่ิงของจ าเป็นทีค่วรน าไปด้วย เส้ือกนัหนาว, ผ้าผนัคอ, หมวกขนนุ่ม, ถุงมือ, ผ้าเช็ดตัว, กล้องถ่ายภาพ 

ราคาท่านละ 5,999 บาท/ท่าน (ไม่ต า่กว่า 8 ท่าน) 
พกัเดีย่วเพิม่ 2,000 บาท/ท่าน 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 รถตูป้รับอากาศ VIP (Hyundai) ตลอดทริปท่ีน่าน-แพร่ 
 ท่ีพกัท่ี รพีพงศ ์รีสอร์ท น่านไท 2 คืน  
 อาหารตามรายการ 7 ม้ือ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 
 มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ี Siamtogo อ านวยความสะดวกตลอดทริป 
 วงเงินประกนัชีวติ 1,000,000 บาท และวงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000 บาท 
 ฟรี!! ก๋วยสลาก 200 บาท 
  

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน / บขส. / รถไฟ กรุงเทพฯ-น่าน (ไป-กลบั) 
 ค่ากิจกรรมชุมชนต่างๆ 

*สปาชุมไก่ *นัง่รถรางเท่ียวกลางคืน 200 บาท/ท่าน *นัง่เกวยีน *วสิาหกิจชุมชนบา้นน ้าเก๋ียน (สมุนไพร) 
*ชุมชนทอผา้บา้นซาวหลวง *เตาเผาโบราณ จ่ามนสั 
*ค่าท าสวยดอก 50 บาท/ท่าน ท่ีโฮงเจา้ฟองค า, ค่าท าตุงค่าคิง (สะเดาะเคราะห์แบบลา้นนา) 200 บาท/ท่าน 

 ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ    
 ภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าให้ไม่
วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง แม้จะยกเลิกภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริษัทจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน  
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 



 

5. การช าระเงิน ให้ช าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
และลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ัง 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถี่ถ้วน ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 

 

หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติการจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง  

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอก  จากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ  บริษัท  ฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี 
น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


