
 
 

กรุงเทพ – น่าน – ปัว - ด่านพรมแดนห้วยโก๋น – ปากแบ่ง - หลวงพระบาง 
ปากแบ่ง – ด่านพรมแดนห้วยโก๋น – ปัว – กรุงเทพ 

6 วัน 3 คืน เพยีงท่านละ 11,998.- 
26-31 กรกฎาคม / 19-24 ตุลาคม / 6-11 ธันวาคม  2561 

 

แอ่วเมืองน่าน ล้านนาตะวนัออก กระซิบรัก...เมืองน่าน 
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอนัคงคุณค่าและความงดงาม  
ช่ืนชม วฒันธรรม ประเพณแีละวถิีชีวติ อนัเรียบง่ายของชาวล้านช้าง 

รายละเอียด 
 

วันแรกของการเดินทาง                                                กรุงเทพฯ 

19.00 น.  รับคณะที่ จุดนดัหมาย.....เดินทางสู่ จ.น่าน พกัผ่อนบนรถ  
 

วันที่สองของการเดินทาง                                            จ.น่าน-อ.ปัว จ.น่าน 

06.00 น.  เดินทางถึงจงัหวดัน่าน.,บริการอาหารเชา้( ม้ือท่ี 1) 
ข้ึนไหวพ้ระธาตุเขานอ้ย วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่ส าคญั และเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุ
รุ่นราวคราวเดียวกบัพระธาตุแช่แห้ง สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ 
ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนนัทบุรีศรีน่าน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร,จากนั้นไหวพ้ระ ณ วัดม่ิงเมือง เป็นที่
ประดิษฐานเสาหลกัเมืองของจังหวดัน่าน  ลกัษณะเด่นคือ ลายปูนป้ันท่ีผนงัดา้นนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตร
บรรจง เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน  ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างทอ้งถิ่น
ยคุปัจจุบนั และในบริเวณวดัยงัเป็นที่ ประดิษฐานเสาหลกัเมือง ซ่ึงอยู่ในศาลาจตุรมุข ดา้นหน้าพระอุโบสถ เสาหลกัเมืองสูง



 
 

ประมาณ 3 เมตร ฐานประดบัดว้ยไมแ้กะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตร์มีช่ือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา ,เดินทางสู่ วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังช่ือดงั นั้นคือ ภาพปู่ม่าน ยา่ม่าน ซ่ึงเป็นค าเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทลื้อ
ในสมยัโบราณกระซิบสนทนากนั จนเป็นที่มาของช่ือภาพ” กระซิบรักกอ้งโลก” ซ่ึงเป็นผูช้ายสักหมึก ผูห้ญิงแต่งกายไทลื้อ
อย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่น้ีมีความประณีตไดรั้บการยกย่องว่าเป็นภาพท่ีงดงามท่ีสุดของวดัภูมินทร์จนกลายเป็น
สัญลกัษณ์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวดัน่าน  อีกหน่ึงความสวยแปลกของวดัภูมินทร์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใคร
เหมือน เป็นหน่ึงเดียวในประเทศไทยก็คือ พระอุโบสถทรงจตุรมุเทินไวก้ลางล าตวันาคนาคสะดุง้ขนาดใหญ่ ภายในพระ
อุโบสถมีพระประธานจตุรพกัตร์ขนาดใหญ่ 4 องค์หันพระพกัตร์ออกดา้นประตูทั้งส่ีทิศ, แวะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 
เดิมเป็นที่ประทบัของเจ้าผูค้รองนครน่าน เรียกว่า “หอค า” ภายในจัดแสดงศิลปะ โบราณวตัถุ ต่างๆ ประวติัศาสตร์ และชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ “งาชา้งด า”  มีสีน ้ าตาลเขม้ไปทางด า ถือเป็น
ของคู่บา้นคู่เมืองของจังหวดัน่าน ดา้นหน้าพิพิธภณัฑ ์มีซุ้มตน้ลีลาวดี  ท่ีข้ึนเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งกา้นโคง้โนม้เอียงเขา้
หากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม , จากนั้ นเดินทางสู่ วัดพระธาตุแช่แห้ง  พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุ
คู่บา้นคู่เมืองของชาวน่าน ตั้งอยูห่างไปจากตวัเมืองน่านประมาณ  4 กม. องค์พระธาตุ ตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหลี่ยมจัตุรัส บุดว้ยทอง 
เหลืองหมดทั้งองค ์เป็นโบราณสถาน ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของลา้นนา  พระบรมธาตุแช่แหง้ปูชนียสถานท่ีส าคญัของเมือง
น่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดาเมืองน่านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกลา้ให้ สร้างข้ึนเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่
ไดม้าจากเมืองสุโขทยั  สถาปัตยกรรมดา้นโบสถข์องวดัพระธาตุแช่แหง้ ที่ส าคญัและแสดงให้เห็นถึงแบบอยา่งสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมสกุลช่างน่าน 

ม้ือเท่ียง    ร้านอาหารที่ เมืองพิษณุโลก ( ม้ือท่ี 2 ) 
     เดินทางสู่ อ.ปัว จ.น่าน ,น าท่านแวะจิบเคร่ืองด่ืม กาแฟ และจิบบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบา้น ท่ี ร้านกาแฟบ้านไทล้ือ  ของ

ร้านล าดวนผา้ทอ เป็นอีกหน่ึงร้าน เก๋ ไก๋  ติดริมนาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม  เม่ือไดเ้ห็นตอ้งร้องวา้วน่าซ้ือ
เคร่ืองด่ืมซักแกว้ ไปนั่งเล่น นอนเล่น รับลมเยน็ มองดูวิวนาขา้วและขุนเขาท่ีอยู่เบ้ืองหน้า  พร้อมถ่ายภาพเช็คอินเก๋  เก๋ ยงั
กระท่อมปลายนาในแบบฉบบัท่ีไม่เหมือนใคร ,จากนั้นไหวพ้ระ ณ วดัภูเกต็ ชมวิวสุดแสนสวยงามที่สุดแห่งหน่ึงในปัว เพราะ
ตวัวดัตั้งอยูบ่นเนินสูงกว่าบริเวณทุ่งนา ท าใหเ้ราสามารถมองเห็นวิวสุดลูกหูลูกตาของทุ่งนาไดอ้ยา่งเต็มที่ บริเวณดา้นล่างของ
วดัเป็นร้านตูบนาไทลื้อขายกาแฟและของกินเล่นใหจิ้บน ้าไปชมวิวทุ่งนาไป 

ม้ือค  ่า ร้านอาหารที่ เมืองปัว ( ม้ือท่ี 3 ) 
    กลบัสู่ที่พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วันที่สามของการเดินทาง                                             ปัว-ด่านพรมแดนห้วยโก๋น - ไชยะ - หลวงพระบาง 
ม้ือเชา้  ร้านอาหาร  ( ม้ือท่ี 4 ) 
07.00 น.  ออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน เขา้สู่ขั้นตอนการผ่านแดน, เดินทางสู่ด่านสากนน ้าเงิน เมือง

เงิน แขวงไชยะบุลี, เขา้สู่ขั้นตอนการผ่านแดน, เดินทางสู่ท่าเรือปากแบ่ง ล่องเรือแม่น ้าโขง มุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง ใช้
เวลาประมาณ 5 - 6 ชม., อิสระตามอัธยาศัย, คาราโอเกะ กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 

ม้ือเท่ียง บุฟเฟ่ บนเรือ ( ม้ือท่ี 5 ) 
 แวะ ถ ้าต่ิง ซ่ึงเป็นถ ้าอยูบ่นหนา้ผาริมแม่น ้ าโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงินนาก ปัจจุบนัเหลือพระพุทธรูปไมจ้ านวน

นบัพนัองค์, จากนั้นแวะ บ้านซ่างไห สัมผสัวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ริมแม่น ้ าโขง มีอาชีพในการหมกัสาโทและตม้
เหลา้โรง และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พื้นเมืองจ าพวกผา้ทอลวดลายสวยงามมากมายวางจ าหน่าย, เดินทางถึง ท่าเรือหลวง
พระบาง ข้ึนฝ่ัง เดินทางสู่ท่ีพกั, เชค็อินที่พกั 



 
 

ม้ือค  ่า ร้านอาหารท่ี เมืองหลวงพระบาง ( ม้ือท่ี 6 ) พร้อมพิธีบายสีสู่ขวญัตามแบบฉบบัชาวหลวงพระบาง 
 จากนั้นใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองท่ี ตลาดไนท์บาร์ซา (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเยน็ตั้งแต่เวลา 5 โมงเยน็

ถึงประมาณ 4 ทุ่ม กจ็ะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมน้แต่ชาวหลวงพระบางเองกจ็ะน าสินคา้พื้นเมือง ไม่
ว่าจะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมือ ผา้นุ่ง ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม ้สินคา้มากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้า
พระราชวงัจนสุดหวัถนน อิสระตามอธัยาศยั, กลบัสู่ที่พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
วันที่ส่ีการเดินทาง                                                                                      หลวงพระบาง 

 ร่วม ท าบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว กบัชาวหลวงพระบาง ทุกเชา้ชาวหลวงพระบาง ทุกบ้านจะพากนัออกมานั่งรอตกับาตร
พระสงฆท์ี่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซ่ึงเป็นภาพยามเชา้ที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิต
ของสังคมอนัสงบสุขและความเลื่อม ใสศรัทธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ีหย ัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง ( ไม่รวม
ค่าตกับาตร ชุดละ 100บาท ), ตลาดเช้า 

ม้ือเชา้  หอ้งอาหารของท่ีพกั ( ม้ือท่ี 7 ) 
 น าท่านชม วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม สร้างข้ึนในสมยัพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีประดิษฐาน

พระบาง ซ่ึงอาราธนามาจากเมืองเวียงค า มีเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวัใหญ่ วัดน้ีมีพระธาตุเจดียอ์งค์ใหญ่รูปทรงคลา้ย
แตงโมผ่าคร่ึง ท าให้ชาวลาวเรียกกนัว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว  ่า ยอดพระธาตุลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลวไฟของ
พระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั เจดียน้ี์อาจดูทรุดโทรมมากแมจ้ะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 คร้ังแลว้ในปี พ.ศ.2402 ในสมยั
พระเจ้าสักกรินทร์(ค  าสุก) ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ไดโ้ปรดให้มีการบูรณะใหม่และไดมี้การ
บูรณะคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมยัของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ไดค้น้พบโบราณวตัถุมีค่ามากมาย เช่น เจดียท์องค า 
พระพุทธรูปหล่อส าริด พระพุทธรูปทองค า ปัจจุบนัน าไปเกบ็ไวใ้นหอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง, ชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระ
บาง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาว
ฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ เม่ือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางหา้มสมุทร สูง 1.14 เมตร 
หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกนัว่า ท  าดว้ยทองค า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว 
ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองน้ีช่ือเมืองขวา แลว้เปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามล าดบั , ชม วัด
เชียงทอง ซ่ึงเป็นวดัหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชไดโ้ปรดใหส้ร้างข้ึน และไดรั้บการอุปถมัภจ์าก
เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจา้ชีวิตศรีสว่างวงศ์วฒันามากเป็นพิเศษ บริเวณท่ีตั้งของวดัอยู่ตอนหัวโคง้ของแผ่นดินท่ี
แม่น ้าคานมาบรรจบกนักบัแม่น ้าโขง เป็นศูนยศ์ิลปกรรมลา้นชา้ง ความงามของวดัอยูท่ี่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผงั
ออกแบบ และบ ารุงรักษาอยา่งดีเยีย่ม ชมสิมหรือโบสถ ์ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของศิลปะสกุลช่างลา้นชา้ง 

ม้ือเท่ียง  ร้านอาหารท่ี เมืองหลวงพระบาง ( ม้ือท่ี 8 ) 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้ผา้พื้นเมืองท่ี บ้านผานม หมู่บา้นทอผา้ดว้ยมือของชาวไทลื้อท่ีอพยพมาจากสิบสองปันนา ท่ีมีฝีมือ  ในการ

ทอผา้สวยงาม  
 ออกเดินทางไป น ้าตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บา้นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบา้น ถึงน ้ าตกตาดกวางซี  ซ่ึงเป็น

น ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน ้ าตก ท่ีลดหลัน่เป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการ
สะสมของหินปูนท่ีไหลปะปนมากบัน ้ า พร้อมกบัชมความร่มร่ืนเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ แลว้เดินทางกลบัหลวงพระบาง, 
น าท่านไปสักการะ พระธาตุพูสี ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  นักท่องเที่ยว  ที่มาเยือน
หลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองขา้งทางข้ึนพระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปดว้ยดง



 
 

ดอกจ าปาลาวหลากสีสัน(ช่วง กพ.-มีค.)  มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น ้าโขง ลอ้มรอบดว้ย
ทิวเขาสลบัซับซ้อนสมกบันามว่า บา้นผา เมืองภูอูอารยะธรรมลา้นชา้ง  ชมพระอาทิตยอ์สัดงและตวัเมืองหลวงพระบางใน
มุมสูง ซ่ึงเบ้ืองล่างจะมองเห็นพิพิธภณัฑ ์โดยมีแม่น ้าโขงเป็นฉากหลงั และอีกดา้นหน่ึงจะเห็นน ้าคานท่ีไหลมาบรรจบกบั
แม่น ้าโขง 

ม้ือค  ่า  ร้านอาหารท่ี เมืองหลวงพระบาง ( ม้ือท่ี 9 ) 
จากนั้นใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองท่ี ตลาดไนท์บาร์ซา (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเยน็ตั้งแต่เวลา 5 โมงเยน็
ถึงประมาณ 4 ทุ่ม กจ็ะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมน้แต่ชาวหลวงพระบางเองกจ็ะน าสินคา้พื้นเมือง ไม่
ว่าจะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมือ ผา้นุ่ง ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม ้สินคา้มากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้า
พระราชวงัจนสุดหวัถนน อิสระตามอธัยาศยั 

  กลบัสู่ที่พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง                                           หลวงพระบาง – ปากแบ่ง – ด่านพรมแดนห้วยโก๋น – ปัว 
 05.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือหลวงพระบาง, ลงเรือ ล่องเรือแม่น ้าโขง มู่งสู่ท่าเรือปากแบ่ง 
ม้ือเชา้  บนเรือ ( ม้ือท่ี 10 ) 
ม้ือเท่ียง  บนเรือ ( ม้ือท่ี 11 ) 
 ประมาณ 15.00 น. ถึงท่าเรือปากแบ่ง จากนั้นข้ึนรถเดินทางถึงด่านสากนน ้าเงิน เขา้สู่ขั้นตอนการผ่านแดน, เดินทางสู่ด่าน

พรมแดนหว้ยโก๋น เขา้สู่ขั้นตอนการผ่านแดน, ออกเดินทางสู่ตวัเมืองน่าน 
ม้ือค  ่า  ร้านอาหารท่ี อ.ปัว จ.น่าน ( ม้ือท่ี 12 ) 
  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ 
 

วันที่หกของการเดินทาง                                                                         กรุงเทพฯ 
05.00 น  ส่งคณะที่ กรุงเทพฯ...จุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
หมายเหตุ :  โปรแกรมการเดินทางน้ี สามารถปรับเปลี่ยนได ้ตามความเหมาะสม 
 

อัตราค่าบริการนี้, Baht/Pax จองครบ 30 ท่านออกเดินทาง 
พกัคู่ ท่านละ 11,998.- บาท 
โรงแรม ที่พกั เมืองปัว/กรีนฮิลส์ รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า  
โรงแรม ที่พกั เมืองหลวงพระบาง /มนีพอน หรือ เทียบเท่า  
 
 

 
 



 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม   
: รถปรับอากาศ ตามรายการน าเที่ยว 
: เรือขนาดใหญ่ ส่วนตวั, ทา่เรือปากแบ่ง - ท่าเรือหลวงพระบาง 
: ที่พกั 3 คืน 
: น ้าด่ืม ผา้เยน็ ( เชา้ 1, บ่าย 1 ) 
: อาหาร 12 ม้ือ เมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว 
: ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว 
: ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ   
: มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น พูดภาษาไทย 
: ประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง 
: เจา้หนา้ที่คอยดูแลระหว่างการเดินทาง 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม  
: ทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึ่งพอใจ และ ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น และ ทิปคนขบัรถ ตลอดทริป ท่านละ 1,000 บาท  
: อาหารและเคร่ืองด่ืม และ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกรายการ   
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย   
: ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
: ขา้วเหนียวพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับตกับาตร ที่ เมืองหลวงพระบาง (+100 ฿/pax) 


