แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว ล่องแก่งน้ าว้าจังหวัดน่ าน

แก่งนา้ ว้าอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติแม่จริม
อุทยานแห่งชาติแม่จริม ตัง้ อยู่ในพื้นที่ อ.แม่จริม อ.เวียงสา จังหวัดน่าน
ทิศเหนือ จด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 ตาบลนา้ พาง อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ทิศใต้ จดลานา้ ปี้ ตาบลนา้ มวบ อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและตาบลนา้ พาง อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก จด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1243 ตาบลไหล่น่าน อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
• ลักษณะภูมปิ ระเทศ : เป็ นเทือกเขาสลับซับซ้อน ความสูงจากระดับนา้ ทะเล ตา่ สุด 300 เมตร และสูงสุด
1,652 เมตร พื้นทีม่ คี วามลาดชัน แหล่งนา้ ทีใ่ ช้ในการอุปโภคบริโภคคือ ลานา้ ว้า

• พันธุไ์ ม้และสัตว์ป่า : สัตว์ป่าทีเ่ ป็ นจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติแม่จริม คือ เลียงผา เสือ และนกยูง ส่วน
สัตว์ทพ่ี บเห็นได้มาก ได้แก่ เลียงผา หมี และเก้ง
• จุดเด่นทีน่ ่าสนใจ : ลักษณะเด่นของพื้นทีท่ างธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแม่จริม มีทวิ ทัศน์ทส่ี วยงาม
และลานา้ ว้าทีส่ ามารถล่องแก่งได้อย่างสนุกสนาน ทัง้ ยังมีสถานทีท่ างประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีทน่ี ่า
ศึกษา และความงดงามทางวัฒนธรรมในท้องถิน่ นักท่องเทีย่ วสามารถประกอบกิจกรรมการท่องเทีย่ วได้
หลายอย่างด้วยกัน อาทิ ปิ คนิค ขับรถชมทัศนียภาพ เดินป่ าศึกษาธรรมชาติทวไป
ั ่ ตัง้ แคมป์ พกั แรม ขี่
จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ ล่องเรือหรือแพ พักผ่อนในบรรยากาศทีส่ งบ สามารถว่ายนา้ อาบแดดและ
เทีย่ วชมนา้ ตกได้อกี ด้วย สาหรับนักท่องเทีย่ วทีน่ ิยมการดูนก อุทยานแห่งชาติแม่จริมมีนกนานานานาชนิด
อาศัยอยู่มากมาย และทีน่ ่ียงั สามารถศึกษาเรียนรูเ้ กี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดี รวมทัง้ วัฒนธรรมของ
ชุมชนทีอ่ าศัยอยู่ในพื้นที่
• อุทยานแห่งชาติแม่จริม สามารถต้อนรับนักท่องเทีย่ วได้ตลอดทัง้ ปี ท่านสามารถเดินทางไปท่องเทีย่ วช่วง
ใดก็ได้ แต่เฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน จะเป็ นช่วงทีเ่ หมาะสาหรับการท่องเทีย่ วทีส่ ุด
• เส้นทางศึกษาธรรมชาติชบาป่ า : "ชบาป่ า" เป็ นชื่อทีส่ มเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ทรงพระราชทาชื่อให้กบั
พันธุไ์ ม้ลม้ ลุกชนิดหนึ่งในสกุลชบา (MALVACEAE) มีชอ่ื ทางวิทยาศาสตร์ว่า Urena lobata Linn ดอก
สีชมพู บานในราวเดือนพฤศจิกายน เป็ นพืชสมุนไพรทีม่ คี ่ายิง่
• เส้นทางศึกษาธรรมชาติทอ่ี ทุ ยานแห่งชาติแม่จริม มีเจ้าหน้าทีน่ าทางให้รายละเอียดข้อมูลของผืนป่ าซึง่
ผ่านสถานีต่างๆถึง 9 สถานี ดังนี้ สถานนีท่ี 1 เต็งรังกันไฟ, สถานนีท่ี 2 การทดแทน, สถานีท่ี 3 กษัยการ
(การกัดเซาะ), สถานีท่ี 4 เกื้อกูล, สถานีท่ี 5 ไตรลักษณ์, สถานีท่ี 6 เป้ ง, สถานีท่ี 7 ความเหมือนที่
แตกต่าง, สถานีท่ี 8 พรมแดนป่ า, สถานีท่ี 9 นักบุญแห่งป่ า นักฆ่าเลือดเย็น
• การเดินทาง : เส้นทางคมนาคม ระยะทางจากจังหวัด น่าน ถึง อาเภอแม่จริม 38 กิโลเมตร ระยะทาง
จาก อาเภอ แม่จริม ถึงสานักงานอุทยานแห่งชาติแม่จริม 19 กิโลเมตร สภาพถนน เป็ นถนนลาดยางถึงที่
ทาการอุทยานฯ

• สิง่ อานวยความสะดวก : อุทยานแห่งชาติแม่จริม มีบา้ นพักไว้บริการนักท่องเทีย่ วจานวน 4 หลัง
สามารถพักได้ทงั้ หมด 40 คน มีเต้นท์พกั ให้เช่า จานวน 5 หลัง สามารถพักได้ทงั้ หมด 10 คน นอกจากนี้
ยังมีสถานทีใ่ ห้นกั ท่องเทีย่ วได้กางเต้นท์ อีก 1 แห่ง สามารถพักได้ทงั้ หมด จานวน 50 คน หากท่านสนใจ
สามารถ
• การติดต่อ อุทยานแห่งชาติแม่จริม สานักงานป่ าไม้จงั หวัดน่าน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร.
(054) 710136 , 772636 หรือโทรสาร (054) 772636 หรือติดต่อสอบถามได้ทง่ี านบริการบ้านพัก ฝ่ าย
นันทนาการและสือ่ ความหมาย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สานักอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่ าไม้
กรุงเทพฯ โทร. 0 2562 0760
• กิจกรรมล่องแก่งนา้ ว้า : กิจกรรมล่องแก่งนา้ ว้าจัดว่าเป็ นไฮไลท์ของทีน่ ่ีก็ว่าได้และเป็ นทีข่ ้นึ ชื่อลือชาถึง
ความสวยงามของสองฝัง่ ริมลานา้ ว้า การล่องแก่งก็มรี ะดับ 2 - 4 มีการเซฟตี้ความปลอดภัยดีครับ ล่องได้
ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ และเป็ นแก่งทีล่ อ่ งได้ตลอดปี

นา้ ว้าเป็ นลานา้ ขนาดใหญ่ นา้ ใสไหลตลอดปี มที ศั นียภาพสวยงาม สองฝัง่ เขียวชอุ่มไปด้วยป่ าไม้
โขดหิน เกาะแก่งทีส่ วยงามมากครับ
ส่วนเพือ่ นๆ ทีจ่ ะขับรถมาเองต้องติดต่อกับผูป้ ระกอบการล่องแก่งก่อนนะครับ ส่วนครัง้ นี้เราติดต่อกับ เจ
แอนด์แจงทัวร์ 054-769-026 01-765-4194 บริการดีใช้ได้ครับ
ส่วนข้อมูลของ อช.แม่จริม มีดงั นี้ครับ อยู่ในเขตอาเภอแม่จริม ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 60
กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1168 และ1243 มีพ้นื ที่ 270,000 ไร่ หรือ 432 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมปิ ระเทศเป็ นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็ นแหล่งกาเนิดของต้นนา้ ทีไ่ หลไปลงแม่นา้ น่านทีอ่ าเภอ
เวียงสา สภาพป่ าเป็ นป่ าดิบเขา ป่ าเต็งรัง และป่ าเบญจพรรณ มีสตั ว์ป่าหลายชนิด สถานทีน่ ่าสนใจใน
อุทยานฯ ได้แก่ ภาพเขียนสีโบราณทีเ่ ขาหน่อ เส้นทางเดินป่ าเลียบลานา้ แปง เส้นทางชมทะเลหมอกบ้านนา้
พาง-บ้านร่มเกล้า เส้นทางเดินป่ าบ้านร่มเกล้า หลากหลายกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติทอ่ี ทุ ยานแห่งชาติแม่จ
ริม ได้แก่ ล่องแก่งลานา้ ว้า(ตอนล่าง) ปัน่ จักรยานเสือภูเขา - เดินป่ าลานา้ แปง และ ปี นเขาหน่อ - ดู
ภาพเขียนสี – ล่องแก่งลานา้ ว้า

ระดับนา้ ไม่ถอื ว่าเป็ นอันตรายมากครับแต่กค็ วรใช่อปุ กรณ์ป้องกัน เช่นหมวกกันน็อก เสื้อชูชพี
ผูด้ ูแลมืออาชีพเป็ นต้น ระดับความแรงของนา้ ถือว่าเหมาะแก่การล่องแก่งเป็ นอย่างยิง่ ครับ

อ้าววว...เตรียมตัว

GO..GO.GO....

มีหมุนกาลังดี ถือว่าเหมาะสม เล็กน้อย/ปานกลาง ชิวชิว สีทนได้ อิอ.ิ .

จ๊ากก...

ลุยกานต่อออ

มาเทีย่ วน่านกันนะคะ ประทับใจสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆและล่องแก่งนา้ ว้าสนุกมากขอบอก อยาก
ให้มาเทีย่ วกันเยอะๆค่ะ เทีย่ วไทยครึกครื้น เศษกิจไทยคึกคัก

มากอดเมืองไทยด้วยกัน เฮ้....

