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รายการทอ่งเทีย่ว “จังหวัดนา่น” 4 วัน 

สมัผสัเส้นทางแหง่ความบริสทุธิท์างธรรมชาติและวฒันธรรมประเพณี  
ทีย่งัคงเอกลกัษณ์งดงามชวนหลงใหลใหม้าเยอืน 

น่าน......นะส ิ
 

วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – นา่น 

09.00 น. คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

และอ านวยความสะดวก  

10.15 น.  โดยเที่ยวบินท่ี FD3554 น าท่านบินตรงสู่ จ.นา่น 

11.20 น. ถึงสนามบิน จ.น่าน  

เทีย่ง อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรม  

บา่ย น าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองน่าน ให้ท่านเที่ยวที่ส าคัญของเมืองน่าน ได้แก่  

- พระธาตุแช่แหง้ ปูชนียสถานที่ส าคัญของ มีอายุกว่า 600 ปี ชาวล้านนามีความเช่ือกันว่าการได้

เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชู

ธาตุนั้นจะท าได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ท าให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน 

 

- วัดภมูินทร์ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายต้ังอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว แหนพระ

อุโบสถเทินไว้กลางล าตัว ตรงใจกลางพระอุโบสถจัตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ 

หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งส่ีทิศ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

แสดงเร่ืองราวชาดก วิถีชีวิตต าสนานพ้ืนบ้าน 

 

- วัดพระธาตุช้างค า้ คือ วัดหลวงกลางเวียง พญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นผู้สร้าง เมื่อปี พ.ศ.

1949 หรือย้อนอดีตไปเกือบ 400 ปี ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ า ซ่ึงเป็นศิลปสมัยสุโขทัย 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน คือ หอค า อันเป็นท่ีประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ พระเจ้า

น่าน ทรงสร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2446 

 

- พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาติ จ.นา่น (งาช้างด้า) เดิมเปน็ที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า 

หอค า ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาว

พ้ืนเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่างๆ ส่ิงส าคัญท่ีสุดคือ "งาช้างด า" ซ่ึงไม่ทราบประวัติ ความ

เป็นมาสันนิษฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ าตาลเข้ม ไปทางด า 

 

- วัดหวัข่วง  เป็นวัดที่มีความส าคัญในเขตหัวแหวนเมืองน่าต้ังอยู่ใกล้หอค า หรือพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติน่าน มีวิหาร และเจดีย์ มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถ่ินล้านนา สกุลช่างเมืองน่านฝีมือ

ประณีตงดงาม 

 

 

 

- วัดศรีพนัต้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2505 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ต้ังเด่น

เป็นสง่า มีสีทองระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนป้ันที่สวยงามโดยเฉพาะ พระ
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ยานาคพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความ

สวยงามมาก 

 

- วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่ส าคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระ

ธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรี

ศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง 

 

ค่า้  อาหารค่ า ณ ภัตตาคาร แล้วน าท่านเข้าสู่ที่พัก  
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วันทีส่องของการเดินทาง   นา่น – อุทยานแหง่ชาติศรีนา่น – อ.ปวั 

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาติศรีนา่น ข้ึนสู่ ดอยเสมอดาว เป็นพ้ืนที่ท่ีมีลานกว้างบนสัน

เขาเหมาะส าหรับการพักผ่อนชมพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตกในเวลาเดียวกัน และยังสามารถชม 

ทะเลหมอกในยามเช้า ชมดาวและแสงไฟจากตัวอ าเภอนาน้อยในยามค้ าคืนได้อย่างสวยงาม  ผาหัวสงิห ์

เป็นหน้าผามีรูปร่างเหมือนสิโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ได้ 360 

องศา ทิศเหนือมอง เห็นตัว อ าเภอเวียงสา ทิศใต้มองเห็นทิวเขาเป็นแนวยาว ทิศตะวันออกมองเห็นผาชู้ 

แม่น้ าน่าน ทิศตะวันตกมองเห็นตัวอ าเภอนาน้อย เกือบทั้งหมด และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

อีกจุดหนึ่ง มีเส้นทาง เดินส ารวจธรรมชาติให้ผู้รักการปีนป่ายและการผจญภัยได้  

 

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ซ่ึงเกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติ แหว่งเว้าเป็น

รูปทรงต่างๆ ดูแล้วงามตา 
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เทีย่ง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าท่านชมธรรมชาติ บา้นเหด็หวัน า้ อ.ปัว ชมการเพาะเห็ด,ท าหัวเช้ือเห็ด เช่นเห็ดหอม, เห็ดยานางิ, เห็ด

นางฟ้า พร้อมชมชีวิตเกษตรกรและพ้ืนที่การท าเกษตรของชาวบ้าน ต าบลศิลาแลง ชม วัดภเูก็ต ชม

วิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะ

ได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง ชม วัดปรางค ์ที่วัดแห่งนี้มี

ส่ิงมหัศจรรย์อยู่ที่ประตูเข้าวัดนั่นก็คือต้นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ เป็นต้นไม้หันหลังให้แดดหันหน้า 

เข้าวัด และเช่ือหรือไม่ว่าว่าต้นไม้มหัศจรรย์ต้นนี้ มีอารมณ์ขัน เมื่อถูกคนสัมผัส ใบไม้จะไหวส่ันทุกคร้ัง 

จากนั้นอิสระชมงานหตัถกรรมเคร่ืองเงนิที่ขึ นช่ือของเมอืงนา่น ซ่ึงมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบกันมา

อย่างยาวนานโดดเด่นและมเีอกลักษณ์ที่งดงามไม่แพ้ที่อ่ืนๆ โดยเคร่ืองเงินส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือของ

ชาวเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า) และม้ง 

 

 

ค่า้  อาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
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วันทีส่ามของการเดินทาง    ทา้บญุตักบาตร - อุทยานแหง่ชาตินนัทบุรี - ดอยวาว - ดอยผาช้าง –  

   อุทยานแหง่ชาติดอยภคูา - อ.บ่อเกลอื 

เช้ามืด ขอเชิญร่วม ทา้บญุตักบาตร เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยามเช้าที่นอกจากจะท าให้จิตใจผ่องใส ยังท าให้มี

โอกาสได้ส าหรับวิถีชีวิตของคนน่านด้วย  

 

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาตินนัทบุรี มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอท่าวังผา อ าเภอเมือง 

อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีสภาพป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง แล้วชม ดอย

วาว เป็นอีกจุหนึ่งซ่ึงนักชมวิวไม่ควรพลาด โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะได้ต่ืนตากับซากุระ 

หรือ ดอกพญาเสือโคร่ง ออกดอกสีชมพูสะพร่ังไปทั่วบริเวณ... ดอยวาว เป็นพ้ืนที่มีความสูง จาก

ระดับน้ าทะเล 1,674 เมตร และเป็นจุดที่สูงสุดของอุทยานแห่งชาตินันทบุรี  

 

 

 

น าท่านชม วัดหนองบัว วัดที่เก่าแก่ ประจ าหมู่บ้านหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา สร้างข้ึน ในราว พ.ศ.

2405 สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นหมู่บ้านไทล้ือ และเป็นวัดที่มี ผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ช้ิน

เอกของเมืองน่าน ชมแอนด์ช้อป ชุมชนไทลื อ บา้นหนองบัว อ.ท่าวังผา ชมจิตรกรรมฝาผนังไทล้ืออัน

งดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว และเลือกซ้ือผ้าทอพ้ืนเมืองที่มีช่ือเสียง 
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เทีย่ง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาติดอยภคูา มีสภาพพ้ืนที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ซ่ึงมีทิวทัศน์ที่

สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดู

หนาว จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ดอยภูคา เป็นป่าทีม่ีความอุดมสมบูรณ์ที่จุดเด่นของอุยานแห่งชาติ

ดอยภูคา คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคา พันธ์ุไม้ที่ได้ช่ือ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง ชมธรรมชาติ 

ณ.จดุชมวิว 1715 ตัวเลขที่เห็นนี้เป็นตัวบอกความสูงของจุดชมวิวว่าสูงกว่าระดับน้ าทะเล 1,715 เมตร 

มีเวลาสบายๆให้ทุกท่าน ได้เก็บภาพสวยๆไว้เป็นท่ีระลึก 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก “บ่อเกลือ รีสอร์ท” หรือเทียบเท่า  

ค่า้  อาหารค่ า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

 

 

วันทีส่ ีข่องการเดินทาง    ชมการทา้เกลือสนิเธาว์- ศูนยภ์ฟูา้พฒันา - ซื อของฝาก – กรุงเทพ 

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอ้าเภอบ่อเกลือ เช่นการท าเกลือสินเธาว์  ชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา  ชมหอ

ศิลป์ริมน่าน จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองน่าน  

 

เทีย่ง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บริษัท ไน๊ซ ฮอลิเดย์ จ ำกัด  99/37 หมู่ท่ี 4 หมู่บ้ำนนนทรี รีเจ้นท์  ถ.รำชพฤกษ์  ต.มหำสวัสดิ์  อ.บำงกรวย  จ.นนทบุรี  11130 
NICE HOLIDAY CO., LTD.  99/37 Moo 4, Nontree Regent Village, Pajapruk Road, Tumbol Mahasawat, Bangkruai, Nonthanburi 11130 
Tel: (662) 489 4991-5 Fax: (662) 489 4996  E-Mail: ob@niceholidaytour.net / info@niceholidaytour.net www.niceholidaytour.net 

 

 

บา่ย  น าท่านช้อบปิ้งของฝากของที่ระลึก  

ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินเพ่ือท าการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ 

16.45 น. โดยเที่ยวบินท่ี FD3557 น าท่านบินกลับสู่ กรุงเทพฯ 

17.55 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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