น่ าน – แพร่ - เชียงราย ภูชี้ฟ้า - กว๊ านพะเยา - วัดพระนั่งดิน – ดอยเสมอดาว / อ.ช.
ศรีน่าน - เสาดินนาน้ อย - ปัว - ดอยภูคา - วัดภูมินทร์ - วัดช้ างคา้ - งาช้ างดา - พระ
ธาตุแช่ แห้ ง - พระธาตุช่อแฮ - แพะเมืองผี
วันแรกของการเดินทาง
18.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่รักเมืองไทยทัวร์คอยให้การต้อนรับ

18.15 น.

ออกเดินทางสู่ จ.น่าน ระหว่างการเดินทางบริ การอาหารกล่องแบบปิ คนิก (เบเกอรี่ บอ๊ กจากปังเว้ย
เฮ้ย) (มื้อที่ 1)

22.00 น.

บริ การข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารสี่ แควริ เวอร์ ไซด์ จ.นครสวรรค์ หลังอาหารมื้อดึกนา
ท่านเดินทางต่อ ให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย...ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ องของการเดินทาง
05.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่งชาติศรี น่าน ชมทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวผาชู ้ และ จุดชม
วิว ดอยเสมอดาว ผาหัวสิ งห์ ซึ่ งมองเห็นแม่น้ าน่านทอดตัวยาวกลางหุ บเขา จากนั้นบริ การอาหาร
เช้าที่ร้านอาหารอุทยานฯ (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อน ถ่ายรู ป ชมสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) ชมปฎิมากรรมตามธรรมชาติของ
เสาดิน จากนั้นเดินทางสู่ ตวั เมืองน่าน นาท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจาปี เกิดปี
เถาะ) เพื่อเป็ นสิ ริมงคล

12.00 น.

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริ มแม่น้ าน่าน (มื้อที่ 4) หลังอาหารนาท่านชมจิตรกรรมฝา
ผนังอันสวยงามที่ วัดภูมินทร์ (Unseen Thailand พระประธานจตุรทิศ) เที่ยวชม งาช้างดา ที่
พิพิธภัณฑ์เมืองน่าน และ นมัสการ พระเจ้านันทบุรี ที่ วัดช้างค้ า สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ อ.ท่าวัง
ผา ชมหมู่บา้ นไทยลื้อที่ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว เและชมนาท่านชม
ความมหัศจรรย์ของ ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขนั Unseen Thailand) ที่ วัดปราง

18.00 น.

นาท่านเข้าที่พกั (พักอูปแก้ว รี สอร์ ท อ.ปั ว ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตูเ้ ย็น น้ าอุ่น)

19.00 น.

บริ การอาหารเย็นที่ร้านอาหารชมภูภูคา (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย...ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ ามของการเดินทาง
07.00 น.

บริ การอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรี สอร์ ท (มื้อที่ 6) หลังอาหารนาท่านชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่
ดอยภูคา ชม ดอกชมพูภูคาบาน และ ดอกซากุระป่ าบาน บนดอยภูคา ชมป่ าดึกดาบรรพ์ ลานดูดาว
และต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรู ปกันตามสบาย

12.00 น.

บริ การอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ อ.เชียงคา จ.พะเยา ตามเส้นทาง
ถนนสายโรแมนติก ท่าวังผา - เชียงคา ชม วัดพระเจ้านัง่ ดิน (Unseen Thailand) และชม วัดนันตา
ราม ซึ่ งเป็ นวัดสร้างดอยไม้สักทั้งหลังแบบศิลปะพม่าอันสวยงาม และชม น้ าตกภูซาง (Unseen
Thailand) จากนั้นตอนเย็นๆ

18.30

เดินทางถึง ภูช้ ีฟ้า นาท่านเข้าที่พกั (พัก บ้านลักษณ์บริ การ พักรวมหลังละ 4 ท่าน น้ าอุ่น ทีว)ี

19.00 น.

บริ การอาหารเย็น (มื้อที่ 8) หลังอาหาร พักผ่อนกับบรรยากาศบนภูกนั ตามอัธยาศัย...ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
05.30 น.

นาท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ ึนอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวทะเลหมอกภูช้ ี ฟ้า

08.00 น.

บริ การอาหารเช้า (มื้อที่ 9) หลังอาหารนาท่าน จากนั้นออกเดินทางสู่ ตวั เมือง จ.พะเยา ชมวิว
ทิวทัศน์ริมกว๊านพะเยา และนาท่านซื้ อของฝากกลับบ้านที่ริมกว๊าน

12.00 น.

บริ การอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริ มกว๊าน (มื้อที่ 10) หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะชม
แพะเมืองผี และ นมัสการ พระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจาปี เกิดปี ขาล) เพื่อเป็ นสิ ริมงคล

18.00 น.

บริ การอาหารเย็นที่ร้านอาหารร่ มไม้ใหญ่ จ.แพร่ (มื้อที่ 11) หลังอาหารมื้อค่านาท่านเดินทางกลับ
กรุ งเทพมหานครฯ

วันที่ห้าของการเดินทาง
05.00 น.

นาท่านเดินทางถึงกรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ใบเสนอราคา
อัตราค่ าบริการ ท่ านละ 6,900.- บาท
อัตรานีร้ วม
- ค่าที่พกั 2 คืน (พักอูปแก้วรี สอร์ ท 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน , พักบ้านลักษณ์บริ การ 1 คืน พักรวมหลังละ 4 ท่าน)
- ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP
- ค่าอาหารระบุในรายการ (รวม 11 มื้อ)
- ค่ามัคคุเทศก์ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่ามินิบาร์ ในที่พกั
- ค่าช้อปปิ้ งสิ นค้า ค่าอาหาร น้ าดื่ม นอกเหนื อจากรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
สอบถามหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 02-873-6880 (AUTO )

