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DAY 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – น่านนคร – โฮงเจา้ฟองค า

วดัพระธาตุแช่แหง้ – อ าเภอปัว 

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4
ประต ู2 เคาน์เตอร ์B หรอื C สายการบนิไทยสไมล์
พบเจ้าหน้าที่ไรน์นิช ทราเวล คอยอ านวยความ
สะดวกใหท้า่นก่อนการเดนิทาง

08.10 น. เดนิทางสูจ่งัหวดัน่าน โดยสายการบนิไทยสไมล์
เทีย่วบนิที ่WE 156

09.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานน่านนคร
10.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่โฮงเจ้าฟองค า เป็นอาคารเรอืน

ไมใ้ตถุ้นสงู ค าวา่โฮงเจา้ฟองค า มาจากค าว่าโฮง + 
ชือ่เจา้ของบา้น “โฮง” เป็นค าพืน้เมอืงลา้นนา 
หมายถงึ คุม้หรอืทีอ่ยูอ่าศยัของเจา้นายลา้นนาไทย 
โดยสรา้งจากไมส้กัรปูแบบลา้นนา ยกใตถุ้นสงู
หลงัคาทรงจัว่มงุดว้ยกระเบือ้งดนิขอ ประกอบดว้ย
เรอืน 4 หลงั แบ่งเป็นหอ้งต่างๆ ม ีหอ้งนอน 
หอ้งรบัแขก หอ้งครวั ชัน้บนเป็นทีพ่กัอาศยั และ
พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ จดัแสดงเกีย่วกบัวถิชีวีติในอดตี
และของโบราณทีม่คีณุคา่ เชน่ เครือ่งเงนิ และผา้ทอ 
เป็นตน้ สว่นใตถุ้น มกีารสาธติการปัน่ฝ้าย ทอผา้ 
เล่นพณิ ปักหมอนลวดลายโบราณ และใหค้วามรู้
เกีย่วกบัผา้ลายน ้าไหล ไทลือ้ ทีม่าของฝ้ายและสี
ฝ้ายทีน่ ามาทอ รวมทัง้ผลติภณัฑต์่างๆ และทีน่ี่ยงั
ไดร้บัรางวลัอาคารอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมดเีด่น 
ประเภทบา้นพกัอาศยั (คุม้เจา้) ประจ าปี 2555 จาก
สมาคมสถาปนิกสยาม

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง



บ่าย น าทา่นเขา้สกัการะ วดัพระธาตแุช่แห้ง ปชูนียสถานศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่หน่ึงในเมอืงน่าน ศนูยร์วม
ศรทัธาอนัยิง่ใหญ่ของผูค้น โดยตัง้อยูบ่นเนินทางฝัง่ตะวนัออกอนัเป็นศนูยก์ลางของเมอืงน่านเดมิ 
หลงัจากทีย่า้ยมาจากเมอืงปัว และความส าคญัของพระธาตุแหง่นี้ ยงัเป็นพระธาตุประจ าคนเกดิปีเถาะ
อกีดว้ย เชือ่กนัวา่หากไดเ้ดนิทางไป "ชธุาตุ" หรอืนมสัการสกัครัง้ จะไดร้บัอานิสงสอ์ย่างยิง่ใหญ่
น าทกุทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอปัว 

ค ่า รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมนันตราคีรี รีสอรท์



DAY 2

สวนโกโกแ้ละท ากิจกรรมท่ี COCOA VALLEY – วดัภูเก็ต

รา้นกาแฟบา้นไทล้ือ – ตวัเมืองน่าน – ถนนคนเดิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม
น าทา่นเดนิทางสู ่COCOA VALLEY RESORT พาเดนิชมสวนโกโก ้และท ากจิกรรมเวริค์ชอ้ปชอ็คโกแลต 
บอกเลยวา่หา้มพลาด เพราะเราจะไดต้ื่นตาตื่นใจ ไปกบัผลโกโกม้ากมาย แถมยงัไดช้มิโกโกส้ดๆ จากตน้
รบัรองวา่สนุกสนานเพลดิเพลนิ อกีหนึ่งกจิกรรมกค็อื การท าชอ็คโกแลต ซึง่เราจะไดเ้รยีนรูก้ระบวนการ
การท าชอ็คโกแลตด้วยสองมอืของเราเอง พนักงานจะค่อยๆ สอนวธิกีารท าอย่างสนุกสนาน ท าให้เป็น
กจิกรรมทีท่ ัง้สนุก ผอ่นคลาย และอรอ่ยดว้ย เพราะท าเสรจ็แลว้สามารถน ากลบัไดเ้ลยคนละ 1 บาร์
ทัง้นี้ ทา่นยงัสามารถแวะทีค่าเฟ่เพือ่ชมิผลติภณัฑจ์ากโกโกใ้นรปูแบบต่างๆไดต้ามอธัยาศยั

น าท่านเดนิทางต่อไปยงั วดัภเูกต็ ตัง้อยู่ใน ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน เหน็ชื่อแล้วอาจจะแปลกใจกนั
เลก็น้อยว่าชื่อวดั น่าจะอยู่ในจงัหวดัภูเกต็ มากกว่าทีจ่ะอยู่ใน จงัหวดัน่าน  ซึ่งตามจริงแล้ววดัภูเกต็ ตัง้ชื่อตาม
หมู่บ้านทีช่ื่อว่า หมูบา้นเกต็ แต่ดว้ยวดัตัง้อยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรยีกว่า "ดอย" หรอื "ภู" จงึตัง้ชื่อว่า "วดั
ภเูกต็" หมายถงึ วดับา้นเกต็ทีอ่ยูบ่นภ ูหรอื ดอย วดัภูเกต็  ถอืว่าเป็นวดัทีม่ภีูมทิศัน์และววิทีส่วยงาม โดยจุดเด่น
ของวดั คอื มรีะเบยีงชมววิดา้นหลงัวดั ตดิ กบัทุ่งนาทีก่วา้ง ไกลพรอ้มดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา
ดา้นล่างวดัม ีแมน่ ้าไหลผา่น ซึง่เป็นน ้าซบัซมึมาจากใตด้นิไหลรนิรวมกนัเป็นล าธารใหฝู้งปลาและสตัวน์ ้าอยู่อาศยั  
มอีุโบสถทรงลา้นนาประยุกต์ จติรกรรม ฝาผนงัสามมติ ิเป็นทีป่ระดษิฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรอื หลวงพ่อพุทธ
เมตตา" ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์หนัพระพกัตรไ์ปทางทศิตะวนัออก



12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่ร้านกาแฟไทลือ้ แวะจบิกาแฟหอมๆ ทา่มกลางทุง่นาในบรรยากาศสไตลไ์ทลือ้

มทีุง่นาสเีขยีวขจเีป็นววิสดุอลงัการใหไ้ดถ่้ายรปูกนัแบบเตม็อิม่ รา้นกาแฟแห่งนี้เป็นรา้นกาแฟของ
รา้นล าดวนผา้ทอ รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทลือ้ ชือ่ดงัแหง่ปัว แวะมาชอ้ปของพืน้เมอืง และ
เสือ้ผา้แบบชาวไทลือ้ไดใ้นราคายอ่มเยา น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สู ่ตวัเมืองน่าน

ค ่า รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง 
น าทา่นเดนิเล่น ถนนคนเดินน่าน หรือ กาดข่วงเมือง มทีกุวนั ศกุร ์เสาร ์อาทติย์ มจีุดศนูย ์
กลางอยูบ่รเิวณวดัภมูนิทร ์เป็นถนนคนเดนิทีเ่น้นขายอาหาร มตีัง้แต่ทัว่ไปจนถึงอาหารทอ้งถิน่ 
ใหเ้ลอืกรบัประทานและหลากหลาย อกีทัง้มสีนิคา้จากรา้นคา้ต่างๆ ในจงัหวดัน่าน ไม่วา่จะเป็น 
งานฝีมอื เสือ้ผา้ และของฝากของทีร่ะลกึ เชน่รปูภาพปู่ มา่นยา่มา่น (กระซปิรกั), เสือ้ยดืลายต่างๆ
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมน ้าทองน่าน



DAY 3

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน – วดัภูมินทร ์– นัง่รถรางชมเมือง 

สนามบินน่านนคร – กรงุเทพฯ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม
น าทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน อยูท่ีถ่นนผากอง ตรงขา้มกบัวดัพระธาตุชา้งค ้า ใกลก้บั
วดัภมูนิทร ์เป็นอาคารแบบยโุรปซึง่เขา้มาในสมยัรชักาลที ่5 ผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมทอ้งถิน่เมอืงน่าน 
เดมิเป็น "หอค า“ อาคารแบบยุโรปสขีาวทีผ่สมผสานกบัสถาปัตยกรรมทอ้งถิน่เมอืงน่านหลงันี้  คอืสถานที่
บรรจุสมบตัลิ ้าค่าอนัเป็นมรดกตกทอดของน่านจากอดตีสู่ปัจจุบนั  และยงัม ีซุ้มต้นลีลาวดี บรเิวณหน้า
พพิธิภณัฑ์แห่งชาต ิทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงราย 2 ขา้งทางเดนิ แผ่ขยายกิง่ก้านโคง้เขา้หากนั ดูคลา้ยอุโมงค์
ตน้ไม ้เหมาะอยา่งยิง่ทีจ่ะมาพกัผอ่นหยอ่นใจ ดว้ยเดนิเล่นชมบรรยายากาศทีร่ม่รืน่และการเกบ็ภาพสวยๆ
น าท่านเดินทางต่อไปยงั วดัภมิูนทร์ เป็นวดัหลวง ตัง้อยู่ในเขตพระนครดงัปรากฏชื่อต าบลในเวยีงใน
ปัจจุบนั อยู่ใกล้กบัพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตจิงัหวดัน่าน ตามพงศาวดารของเมอืงน่าน พระเจ้าเจตบุตร
พรหมมนิทรเ์จา้ผูค้รองนครน่านไดส้รา้งวดัภูมนิทรข์ึน้หลงัจากทีค่รองนครน่านได ้6 ปี เมื่อ พ.ศ. 2139 มี
ปรากฏในคมัภรีเ์มอืงเหนือวา่เดมิชือ่"วดัพรหมมนิทร"์แต่ตอนหลงัชือ่วดัไดเ้พีย้นไปจากเดมิเป็นวดัภมูนิทร ์
โดยม ีภาพ "ปู่ ม่านย่าม่าน" อนัลอืเลื่อง ซึง่ไดร้บัยกย่องว่าเป็นภาพงามเยีย่มของวัดภูมนิทร ์ทัง้ยงัไดร้บั
ฉายาวา่ "ภาพกระซบิรกับรรลอืโลก" 

น าทา่น นัง่รถรางชมเมืองน่าน โดยเป็นรถแบบโบราณขนาด 24 ทีน่ัง่ เพื่อสง่เสรมิการท่องเทีย่วน่าน โดยในแต่
ละรอบจะมผีูบ้รรยายทีผ่่านการอบรมมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่แลว้ ประจ ารถแต่ละรอบ เสน้ทางทีร่ถรางผ่านจะเป็นย่าน
เมอืงเก่าทีย่งัมโีบราณสถาน อาคารบา้นเรอืนในสมยัก่อน วดัต่างๆ เยีย่มชมชุมชน ไดเ้รยีนรูศ้ิลปะวฒันธรรมท่อง
ถิน่ ฯลฯ 



12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง 
14.00 น. เตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิ
16.30 น. เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE 159
17.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ

หมายเหตุ

1. โปรแกรมการเดนิทาง,  โรงแรม,  ภตัตาคาร อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการท่องเทีย่วในประเทศ ซึง่ไม่อาจ
รบัผดิชอบต่อความเสยีหายต่างๆ ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ อาท ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจลเปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในการตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ ฯลฯ 


