
                             

                        Amber Phuket Travel แอมเบอร์ ภูเกต็ แทรเวลิ    TAT License No. 31/ 00406 

                                        144/18 The Plant, Moo7,Vichitsongkram Rd., T.Kathu, A.Kathu, Phuket 83120 Tel. (66 76) 530409-10 Fax. (66 76) 510-243 

                                         144/18 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ หมู่7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเกต็ 83120  โทร.(66 76) 530409-10 แฟกซ์. (66 76) 510-243     

                                          www.amberphukettravel.com      Email : info@amberphukettravel.com 
 

              ปักธงเที�ยวไทย แอ่วเมืองน่าน 

          เที�ยววถิีไทย วธีิไหน...กเ็ก๋ไก๋ไม่เหมือนกนั  
 

        กาํหนดการเดินทาง  วนัที� 12-16 มกราคม 2561   (5 วนั 4 คนื) 

 

วนัแรก  ภูเกต็ – กรุงเทพฯ – น่าน 

05.30 น. บริการรถรับท่านสู่สนามบิน (เฉพาะพื�นที�ใน จ.ภูเก็ต) 

08.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที�ยวบิน DD7511 

09.30 น. ถึงกรุงเทพฯ แวะเปลี�ยนเครื�อง 

12.45 น. ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที�ยวบิน DD8824 

14.10 น. ถึงสนามบินน่าน รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั�นท่านสู่ วดัพระบรมธาตุแช่แห้ง 

พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานวา่มี อายุราว 600 ปี พญา

การเมืองโปรดใหส้ร้างขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 1891 เพื�อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที�

ไดม้าจาก กรุงสุโขทยั องคพ์ระธาตุมีความสูง55.5 เมตร ตั�  งอยูบ่นฐาน

สี�เหลี�ยมจตุัรัส กวา้งดา้นละ 22.5 เมตร บุดว้ยทอง เหลืองหมดทั�งองค ์เป็น

โบราณสถาน ที�งดงามที�สุดแห่งหนึ�งของลา้นนา ทุกปีจะมีงานนมสัการ พระบรมธาตุแช่แหง้ ระหวา่งวนัขึ�น 11 

คํ�า ถึง 15 คํ�าเดือน 6 ทางเหนือ ซึ� งจะอยูร่าวปลายเดือนกุมภาพนัธ์หรือตน้เดือนมีนาคมของทุกปี พระบรมธาตุแช่

แหง้ปูชนียสถานที�สาํคญัของเมืองน่าน มีอายกุวา่ 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าววา่พญาการเมืองโปรดเกลา้

ให ้สร้างขึ�นเพื�อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที�ไดม้าจากเมืองสุโขทยัระหวา่งปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมดา้น

โบสถข์องวดัพระธาตุแช่แหง้ ที�สาํคญัและแสดงใหเ้ห็นถึงแบบอยา่งสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน 

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านสู่ วดัพระธาตุเขาน้อย ซึ� งเป็นปูชนียสถานที�สาํคญัและเก่าแก่ สันนิษฐานวา่มีอายรุุ่น

ราวคราวเดียวกบัพระธาตุแช่แหง้ ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองคใ์หญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมง

คลนนัทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที�เห็นเมืองน่านจากมุมสูง 

 พร้อมชมววิตวัเมืองน่าน 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมน่าน บูติค 

 

 

 



 

วนัที�สอง       อุทยานศรีน่าน ดอยเสมอดาว – ผาชู้ – เสาดนินาน้อย - วดัภูมินทร์  

04.30 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตยขึ์�นที� ดอยเสมอดาว 

(รับประทานอาหารเชา้ แบบอาหารกล่อง) จากนั�นนาํท่าน เดินป่าระยะสั�น และมีการปืนหนา้ผา เพื�อขึ�นสู่จุดชมววิ

สูงสุด….ผาชู้ ใชเ้วลาเดินเทา้ประมาณ 40 นาที ลกัษณะทางเดินเป็นป่าโปร่ง(ป่าไผ)่ ควรเตรียมรองเทา้ใหพ้ร้อม 

เมื�อขึ�นถึงจุดสูงสุด ท่านสามารถมองเห็นววิเหนือแม่นํ�าน่านไดไ้กลสุดลูกตา เป็นภาพที�หาชมไดย้ากยิ�ง และยงัได้

สัมผสักบัเสาธงที�มีสายชกัที�ยาวที�สุดในโลกอีกดว้ย ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัเตม็ที� หลงัจากนั�นเดินลงสู่ที�ทาํการอช. (ใช้

เวลาลงประมาณ 20 นาที) *สามารถเลอืกได้ว่า จะเดินป่า+ปืนผา หรือไม่ จากนั�นเดินทางไป อ.นานอ้ย ชม เสาดิน

นาน้อย ซึ� งเกิดจากการกดักร่อนจากธรรมชาติ แหวง่เวา้เป็นรูปทรงต่างๆ ดู

แลว้งามตาครับ ให้เวลาถ่ายรูปกนัประมาณครึ� งชั�วโมง  จากนั�นนาํท่าน

เดินทางไป อ.เวยีงสา จ.น่าน แวะดื�มนมสดและขนม จา๊งน่าน Milk Club *

ไม่รวมค่าอาหารและเครื�องดื�ม 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  จากนั�นมุ่งสู่ อ.เมือง จ.น่าน 

14.00 น. หลงัอาหารนาํท่านสู่ วดัภูมินทร์ เป็นวดัที�สร้างทรงจตุรมุขหนึ�งเดียวใน

ประเทศไทยที�ดูคลา้ยตั�งอยูบ่นหลงัพญานาค 2 ตน อาคารนี� เป็นทั�งพระอุโบสถ พระวหิารและพระเจดียป์ระธาน  

โดยใชอ้าคารในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นพระวหิาร และอาคารแนว

เหนือ-ใต ้เป็นพระอุโบสถ  รัฐบาลไทยเคยพิมพรู์ปวดัภูมินทร์ในธนบตัร

ใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั� งที� 2 จากนั�น แวะชิมบัวลอยไข่หวาน 

หรือ ขนมหวาน หลากหลายชนิดและอร่อยที� “ร้านป้านิ�ม” 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ 

นาํท่าน Check in เขา้ที�พกั โรงแรมน่าน บูติค  พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 

วนัที�สาม       บ้านหนองบัว – วดัภูเกต็ – ปัว - อุทยานแห่งชาตดิอยภูคา  

                                                    อ.บ่อเกลอื - โรงต้มเกลอืสินเธาว์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ หลงัอาหารเดินทางไป ชุมชนไทลื�อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนงัไทลื�ออนังดงาม

และเก่าแก่ภายใน วหิารวดัหนองบวั และเลือกซื�อผา้ทอพื�นเมืองที�มี

ชื�อเสียง จากนั�นนาํท่านเดินทางไป อ.ปัว แวะถ่ายรูปธนาคารกสิกรไทย 

เป็นอาคารไมส้ักทองทั�งหลงั ตน้แบบจากโรงแรมพคูาน่านฟ้า จากนั�น

เดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพนัธ์ุไมห้ายาก เช่น ชมพภููคา 

(ออกดอกช่วง ม.ค.-มี.ค.) ตน้เต่าร้างยกัษเ์ป็นพนัธ์ุไมเ้ฉพาะถิ�นของดอย

ภูคา ลกัษณะเป็นปาลม์ลาํตน้เดียว สูงประมาณ 40 เมตรนอกจากนี�ยงัมี 

ตน้ก่วมภูคา พืชหายากวงคเ์ดียวกบัเมเปิ� ล 

 

 

 



 

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง หลงัอาหาร นาํท่านชม วดัภูเกต็ ชมวหิารทรงลา้นนาประยกุต ์และภาพจิตรกรรมแนว

ร่วมสมยั 3 มิติ ที�แสดงวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ�น และภาพพุทธประวติัไดอ้ยา่งวจิิตรตระการตา และไฮไลทข์อง

วดัภูเก็ตคือ ลานชมววิหนา้อุโบสถ ท่านจะไดเ้ห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกวา้ง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉาก

หลงั รับรองความประทบัใจ และแวะซื�อผา้ทอพื�นเมือง @ ร้านผา้ลาํดวน 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางต่อสู่ อ.บ่อเกลือ รับประทานอาหารกลางวนั @ โรงแรมบ่อเกลือววิ 

หลงัอาหาร นาํท่านชม โรงต้มเกลอืสินเธาว์ ที�ยงัใชว้ธีิการตม้แบบโบราณมานานหลายร้อยปีแลว้ บ่อเกลอืสินเธาว์ 

พื�นที�บนยอดเขาสูงเสียดเมฆอยา่งอาํเภอบ่อเกลือ ไม่น่าเชื�อวา่จะเป็นแหล่ง

เกลือที�มีความสาํคญัมาแต่โบราณ เมือ  งน่านเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ส่ง

เป็นสินคา้ออกในภาคเหนือ และแลกเปลี�ยนกบัสินคา้ที�ชุมชนผลิตไม่ได ้ 

ปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงตม้เกลือดว้ยวธีิแบบดั�งเดิม โดยตกันํ�าเกลือจากบ่อ

ส่งผา่นมาตามลาํไมไ้ผสู่่บ่อพกั ก่อนจะนาํนํ�าเกลือมาตม้ในกะทะใบบวั

ขนาดใหญ่เคี�ยวจนนํ�างวดแห้ง ใส่ถุงวางขายกนัหนา้บา้น เกลือเมืองน่านไม่

มีไอโอดีนเหมือนเกลือทะเลจึงตอ้งมีการเติมสารไอโอดีนก่อนถึงมือ

ผูบ้ริโภค บ่อเกลือสินเธาว ์

17.00 น. เขา้ที�พกั โรงแรมบ่อเกลอืววิ  สัมผสับรรยากาศ และ ดื�มดํ�าธรรมชาติอนับริสุทธิ� ของรีสอร์ท 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ @ ที�พกั 

  

วนัที�สี�     ภูฟ้า - อ.เมือง น่าน  – วดัพระธาตุช้างคํ�า - พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตน่ิาน 

08.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั  หลงัอาหาร นาํท่านสู่ พระตําหนักภูฟ้า เป็นที�ประทบัของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื�อครั� งเสด็จมาเยี�มมราษฎร ณ บ่อเกลือสินเธาว ์โดยเป็นพระตาํหนกัแบบทาง

เหนือ นอกจากนี�ยงัมีศูนยภ์ูฟ้าพฒันา ซึ� งเป็นสถานที�ในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต่างๆ ใหแ้ก่เด็กเยาวชน เกษตร และประชาชนทั�วไปที�มาเที�ยวและเยี�ยมชมศูนยภ์ูฟ้าพฒันา ภายในศูนยภ์ูฟ้าฯ มีสิ�ง

ที�ใหเ้ที�ยวชมและศึกษาหาความรู้มากมาย อาทิ มีหอ้งนิทรรศการหมุนเวยีน  

หอ้งสมุด มีอาคารแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร อาคารแปรรูปชาอูหลงและมีใหท้ดลองชิมดว้ย มีการปลูกพืช

ไร่ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ มีเส้นทางการศึกษาธรรมชาติใหเ้ดินเที�ยว มีสวนธรรมภูฟ้า ศูนยว์ฒันธรรมภูฟ้า มี

ร้านคา้สวสัดิการที�นาํสินคา้ของทางการโครงที�เป็นฝีมือชาวบา้นนาํมาจดัจาํหน่ายให้เลือกซื�อกนัมากมาย และมี

พระตาํหนกัภูฟ้าที�สวยงามซึ�งเป็นที�ประทบัของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขณะเสด็จมา

ทรงงานที�ศูนยภ์ูฟ้าฯ 

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ อ.เมือง น่าน 

12.00 น. ถึง อ.เมืองน่าน รับประทานอาหารเที�ยง @  ร้านข้าวซอยต้นนํ�า  

หลงัอาหาร นาํท่านสู่ วดัพระธาตุช้างคํ�า อยูต่รงขา้มพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมชื�อ วดัหลวงกลางเวยีง เจา้

ผูค้รองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผูส้ร้างขึ�นเมื�อปี พ.ศ.1949 พระวหิารหลวงวดัพระธาตุชา้งคํ�าวรวหิาร เป็นวหิาร

ขนาดใหญ่รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ ลกัษณะภายในโอ่โถง 

ดา้นหนา้มีสิงห์คู่ยนืตรงเชิงบนัใดดา้นละตวั มีทางเขา้ 3 ทาง ประตูกลางทาํเป็นประตูใหญ่ และประตูเล็กอยู่

ดา้นซา้ยและดา้นขวามีทางขึ�นเป็นประตูเล็ก ๆ ตรงขา้มพระประธานดา้นทิศตะวนัออกและตะวนัตกอีก  



 

2 ขา้ง ทาํหลงัคาซอ้นกนั 2 ชั�น มุขลดดา้นหนา้และดา้นหลงั หนา้บนัตีดว้ยแผน่กระดานเรียงต่อกนั แลว้ประดบัที�

ขอบเสา ดา้นหนา้ทุกตน้ตามลกัษณะสถาปัตยกรรมลา้นนาไทยภายในพระวหิารกวา้งขวาง มีเสาปูนกลมขนาด

ใหญ่ ขนาด 2 คนโอบรอบ จาํหลกัลวดลายปูนปั� นนูนสูงไว ้เหนือจากระดบัพื�นพระวหิาร 1.50 เมตร เป็นลวดลาย

กนอกระยา้ยอ้ยเหมือนลวดลายที�เสาในวหิารวดัภูมินทร์  

จากนั�น นาํท่านสู่พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที�ประทบัของ เจา้ผูค้รองนครน่าน เรียกวา่ 

 "หอคาํ" ภายในจดัแสดง ศิลปะ โบราณวตัถุ ต่างๆ ประวติัศาสตร์ และชีวติความเป็นอยู ่ของชาวพื�นเมือง

ภาคเหนือ และชาวเขาเผา่ต่าง ๆ สิ�งสาํคญัที�สุดคือ "งาชา้งดาํ" ซึ� งไม่ทราบประวติั ความเป็นมา สันนิษฐานวา่ เป็น

งาขา้งซา้ย มีสีนํ�าตาลเขม้ไปทางดาํ มีรูปลกัษณะ เป็นงาปลียาว 94 เซนติเมตร หนกั 48 กิโลกรัม งาชา้งดาํนี�  ถือ

เป็นของคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัน่าน ดา้นหนา้พิพิธภณัฑ ์มี ซุม้ตน้ลีลาวดี  ที�ขึ�นเป็นแถวเรียงรายแผข่ยายกิ�งกา้น

โคง้ โนม้เอียงเขา้หา กนักลายเป็นอุโมงคต์น้ไมย้ิ�งใหญ่สวยงาม  เรียกไดว้า่เป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จงัหวดั

น่านที�เมื�อมาถึงแลว้ตอ้ง มาถ่ายภาพ 

17.00 น. เขา้สู่ที�พกั โรงแรมน่าน บูติค  

19.00 น. นาํท่านรับประทานอาหารคํ�า หลงัอาหารอิสระตามอธัยาศยั 

 

วนัที�ห้า    ปั�นจกัรยานสัมผสัอากาศยามเช้า เมืองน่าน – วดัมิ�งเมอืง – วดัศรีพนัต้น – ภูเกต็                                                 

06.00 น. ปั�นจกัรยานสัมผสัอากาศยามเชา้ เมืองน่าน เที�ยวรอบ ๆ เมืองน่าน และชมตลาดเชา้ 

 (โรงแรมมีบริการจกัรยานฟรี) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านสู่ วดัมิ�งเมือง เป็นที�ประดิษฐาน เสาหลกัเมือง ซึ� งอยูใ่นศาลา

จตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถ เสาหลกัเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดบัดว้ยไมแ้กะลวดลายลงรักปิดทอง ยอด

เสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตร์มีชื�อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

 จากนั�นนาํท่านสู่ วดัศรีพนัต้น  ภายในวดัมีภาพเขียนภายในพระอุโบสถแสดงประวติัศาสตร์เมืองน่าน ภายนอกมี

การตกแต่งงดงาม และยงัมีเรือจอดในโรงเรือบา้นศรีพนัตน้ เรือทุกลาํมีลวดลายงดงาม 

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง หลงัอาหารนาํท่านสู่ร้านผา้ฝ้ายเมืองน่าน อิสระใหท้่านเลือกซื�อผา้ และ ของฝากเมือง

น่าน  

14.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินน่าน  

16.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที�ยวบิน FD3557 

17.55 น. ถึงกรุงเทพฯ แวะเปลี�ยนเครื�อง 

20.45 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต โดยสายการบินนกแอร์ เที�ยวบิน DD7524 

22.00 น. ถึงภูเก็ต โดยสวสัดิภาพ บริการรถส่งท่านถึงบา้น (เฉพาะพื�นที�ใน จ.ภูเก็ต) 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ    

จํานวนคณะเดินทาง 8 ท่าน (ใช้รถจํานวน 1 ตู้)  

 ราคาท่านละ  18,900   บาท 

 พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม     8,000   บาท 

 

จํานวนคณะเดินทาง 16 ท่าน (ใช้รถจํานวน 2 ตู้)  

 ราคาท่านละ  17,900   บาท 

 พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม     8,000   บาท 

 

 
     (เป็นราคาพเิศษงดแจกของแถม) 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

 1. คา่ตั�วเครื�องบิน ภูเก็ต -  ดอนเมือง -  น่าน โดยสายการบินนกแอร์ , น่าน-ดอนเมือง สายการบินแอร์เอเซีย 

2. ค่ารถตูป้รับอากาศตลอดการเดินทาง 

3. ค่ามคัคุเทศกน์าํเที�ยวตลอดรายการ 

 4 .ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ 

 5. ค่าอาหาร ตามรายการทวัร์ 

 6. ค่าโรงแรมที�พกั จาํนวน 4 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

 7. ค่าประกนัอุบติัเหตุ 

 
อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

 1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 %  และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

 2..ค่าใชจ่้ายที�นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�มที�เป็นแอลกอฮอล ์ ค่ามินิบาร์ และค่าซกัรีดเป็นตน้ 

 3. ค่าทิปคนขบัรถ 

 

หมายเหตุ :  รายการทวัร์และพิธีกรรมจุลกฐินอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

 


