 ท่องน่านผ่านอดีต ชมธรรมชาติ เยือนวิถีวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
การเดินทางครั้งแรกกับ “เส้นทางสายเจ้าฟ้า”
ผลผลิตของโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จุฬาฯ
ท่องอดีตเมืองน่านผ่านเรื่องราวของราชวงศ์หลวงติน๋ ผู้รังสรรค์จติ รกรรมฝาผนังแห่งวัดภูมินทร์
ตามรอยเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญผู้ฟื้นฟูน่านใหม่ที่เป็นจุดตั้งต้นของน่านในปัจจุบัน
จากนาหมื่น นาน้อย เวียงสา ภูเพียง สู่เวียงน่าน
พร้อมชื่นชมวิวธรรมชาติ ลิ้มลองอาหารสูตรดั้งเดิม และสนุกกับการสรรค์งานศิลป์ท้องถิน่
นำทางโดย อาจารย์บริพัตร อินปาต๊ะ
(นักวิจัยโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จุฬาฯ และอาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มรภ.ศรีษะเกษ)
ทริป 3 วัน/2 คืน (วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565)
 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 
06.00 น.
07.40 น.
09.00 น.
09.20 น.

ลงทะเบียนทีเ่ คาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย ณ สนามบินดอนเมือง (ทีมงานให้การต้อนรับ)
ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน
ถึงสนามบินน่านนคร
เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อดีตหอคำของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียนรู้ประวัติศาสตร์และชม
สมบัติแห่งแผ่นดินที่ก่อเกิดในยุคราชวงศ์หลวงติ๋น ลอดซุ้มลีลาวดีอุโมงค์ต้นไม้ทสี่ ะกดทุกสายตา

11.00 น.

เดินทางสู่แดนใต้สุดของน่าน อำเภอนาหมื่น ฐานอำนาจแรกของราชวงศ์หลวงติ๋น ต้นทางของการเดินทางสู่
การฟื้นฟูเวียงน่าน ถิ่นงานศิลป์อันเรียบง่ายแต่เปี่ยมเสน่ห์ ท่ามกลางขุนเขาและผืนนาที่เขียวขจี
รับประทานอาหารกลางวันทีร่ ้านจวน (อำเภอเวียงสา)

12.30 น.
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13.30 น.

มุ่งหน้าสู่วัดนาหวาย ชมวิหารน้อย ศิลปะฝีมือช่างท้องถิ่นที่ตกทอดจากยุคราชวงศ์หลวงติ๋นตอนปลายและ
หาดูได้ยาก

13.50 น.

เยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยเขาแสง ที่แห่งการปะทะสังสรรค์ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับความเลื่อมใสในพุทธ
ศาสนา นมัสการองค์พระธาตุพร้อมกราบไหว้รูปเคารพเจ้าพ่อเขาแสง ชมวิวตำบลบ่อแก้วจากยอดดอย (ขึ้น
บันได 250 ขั้น)

15.00 น.

เข้าชมวัดบ่อแก้ว วัดเก่าเล่าใหม่ผา่ นสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย นมัสการพระธาตุ และพระเจ้าแก้วเส
ตังคมณี

15.30 น.

เยือนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาทะนุง ชมพระพุทธรูปเก่าคู่นาทะนุง เครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันของ
ชาวบ้านในอดีต ผ้าทอนาหมื่นของแท้
ร่วมกิจกรรมการทำตุงท้องถิ่นเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมรับประทานอาหารว่างทีว่ ัดดอนมูล
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16.30 น.

17.00 น.

มุ่งหน้าสู่อำเภอนาน้อย ศูนย์กลางอำนาจเริ่มแรกของเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญแห่งราชวงศ์หลวงติ๋น วัดเก่าแก่ที่
เป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์การฟื้นฟูน่านและประจักษ์พยานของการตั้งถิ่นฐานของคนจาก
หลากหลายที่มา
แวะชมเจดีย์ดินบ้านศาลา ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าทึ่งที่ถูกขนานนามว่า “หุบเขาแห่งความรัก”

18.00 น.
19.30 น.

รับประทานอาหารเย็นในตัวเมืองนาน้อย ร้านเฮือนฝ้าย แม่จำปี
เข้าที่พักเฮียนภูริภัทรชัย อำเภอนาน้อย


 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 
07.00 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ เฮียนภูริภัทรชัย อำเภอนาน้อย
ออกเดินทางสู่วัดนาราบ สถานที่ในตำนานที่บันดาลใจเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญให้ทรงตั้งมั่นจะไปบูรณะพระ
ธาตุแช่แห้ง เป็นจุดเริม่ ต้นของการฟื้นฟูน่านขึ้นใหม่ ชมต้นมะขามยักษ์อายุกว่า 700 ปี
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08.50 น.

ชมวัดนาเตา วัดเก่าแก่ที่บูรณะใหม่ แต่ยังคงกลิ่นอายของฝีมือช่างพืน้ บ้านยุคเก่า วิหารโทนสีฟ้าทีไ่ ม่เหมือน
ใครอื่น หอธรรมแบบเก่าน่าชม

09.10 น.

เยือนวัดเชียงของ ศูนย์กลางชุมชนชาวเชียงของที่เข้ามาสวามิภักดิต์ ่อเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ประจักษ์พยาน
สำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของน่าน ชมวิหารทรงเก่าและกราบไหว้พระประธานองค์ใหญ่
ที่สุดในนาน้อย

09.30 น.

เดินทางสู่อำเภอเวียงสา หรือ “เวียงพ้อปากน้ำสา” ศูนย์กลางอำนาจที่ขยายใหญ่ขึ้นของเจ้าฟ้าอัตถวร
ปัญโญ พร้อมการเติบโตทางศิลปะวัฒนธรรม แหล่งบรรจบกันของแม่น้ำสาและแม่นำ้ น่าน ความผูกพันกับ
สายน้ำอย่างเข้มข้นก่อกำเนิดประเพณีแข่งเรือ

10.20 น.

เยี่ยมชมวัดบุญยืน สถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและศูนย์กลางการปกครองสงฆ์ในเขตน่านใต้ใน
อดีต วิหารขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรและพระประธานปางประทับยืนที่สร้างในสมัยเจ้าฟ้าอัตถวร
ปัญโญ โรงเก็บเรือแข่งชื่อดัง“เจ้าแม่สายฟ้า”
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10.50 น.

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงสา ชมของใช้ส่วนตัวของเจ้าหลวงเมืองสา แบบจำลองและชิ้นส่วนเรือแข่ง
ของอำเภอเวียงสา เครื่องใช้ไม้สอยของชาวเวียงสาในอดีต รอยพระบาทแรกของรัชกาลที่ 9 ณ จังหวัดน่าน

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านบ้านไม้คนเมือง (เมนูแนะนำข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยวหม้อดิน)

12.10 น.

แวะร้านจ๊างน่าน พักดื่มกาแฟรับของว่าง บรรยากาศอบอุ่นสไตล์พื้นถิ่น

12.40 น.

เดินทางสู่อำเภอเมือง เที่ยวชมเวียงน่าน ศูนย์กลางเก่าที่ได้รับการบูรณะสู่ความรุ่งเรืองแห่งน่านใหม่ โดย
เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญและเจ้านายราชวงศ์หลวงติ๋น

13.00 น.

ชมประเพณีแข่งเรือ สนามที่ 9 (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทานฯ) เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

14.00 น.

ชมวัดสำคัญในระยะเดินเท้ารอบข่วงเมือง
วัดมิ่งเมือง สักการะศาลหลักเมืองน่านและพระรูปเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ
วัดภูมินทร์ ศิลป์ชิ้นเอกแห่งยุคราชวงศ์หลวงติ๋น สัญลักษณ์และหมุดหมายสำคัญของเวียงน่าน กราบพระ
ประธานจตุรทิศ และยลงานจิตรกรรมฝาผนังจากฝีมือช่างเอกที่สะท้อนความเป็นไปของโลกเดิมและการเข้า
มาของโลกใหม่ในสมัยราชวงศ์หลวงติ๋น
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ปูชนียสถานกลางเวียง บูชาพระธาตุทปี่ ระดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และ
เยี่ยมคารวะกู่เจ้าผู้ปกครองราชวงศ์หลวงติ๋น
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16.00 น.
18.00 น.
19.30 น.
20.30 น.

เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมเอมรินทร์ น่าน (Emmaline Hotel Nan) พักผ่อนหรือช๊อปปิ้ง
รับประทานอาหารเย็นที่ร้านเฮือนฮอม
แวะดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเก่าน่าน ละลานตากับสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ของที่ระลึกและงาน
ฝีมือที่กาดข่วงเมือง
เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 
07.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเอมรินทร์ น่าน
ออกเดินทางไปเยือนอำเภอภูเพียง ที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจังหวัดน่าน
นมัสการพระธาตุแช่แห้ง จุดหมายสูงสุดของการฟื้นฟูน่านของเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญที่เสด็จมาบูรณะใน พ.ศ.
2337 ศูนย์รวมจิตใจของชาวน่านและผูเ้ กิดปีเถาะ และชมพระเจ้าค่าคิงที่สร้างถวายโดยเจ้าฟ้าอัตถวร
ปัญโญ

10.00 น.

แวะชมวัดศรีบุญเรืองศูนย์กลางของชุมชนที่ทำนุบำรุงพระธาตุแช่แห้งมาอย่างยาวนาน ชม “เจดียสถาน”
และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จัดแสดงมรดกของชุมชนเก่าแก่ เต็มอิ่มกับเรือ่ งเล่าของชุมชนผ่านข้าวของเครื่องใช้
โบราณ สัมผัสศรัทธาและความเชื่อของท้องถิ่นด้วยกิจกรรมฟั่นเทียนต่อชะตา ชื่นตากับต้นมะธง 1,000 ปี
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12.00 น.

เยี่ยมชมคุ้มเจ้าเมฆวดี ที่พำนักของผู้สืบสายราชวงศ์หลวงติ๋นในปัจจุบัน
รับประทานอาหารกลางวัน ลิ้มลองอาหารสูตรดั้งเดิม รู้จักเรื่องราวของผู้สืบสายจากราชวงศ์หลวงติ๋นแห่ง
น่าน เพลิดเพลินกับกิจกรรมงานศิลป์ท้องถิ่น เช่น การเขียนตั๋วเมือง

14.00 น.
15.00 น.

เลือกซื้อสินค้าฝีมือพื้นเมือง ที่ร้านจางตระกูล แหล่งรวมผ้าน่าน และของที่ระลึก
พักรับความสดชื่นจากเครื่องดื่มและอาหารว่างที่ The Sky Tea Room

16.10 น.
17.15 น.
18.20 น.

เดินทางไปสนามบินน่านนคร
ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
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 ราคาแพคเกจ 
 ทริป 3 วัน 2 คืน ราคา 19,900 บาท / 1 ท่าน
(กรณีพักเดี่ยว คิดเพิ่มท่านละ 3,500 บาท)
(ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อาหาร 7 มื้อ อาหารว่าง 3 มื้อ
ค่ากิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ)
 โอนเงินจองทัวร์ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บริษัท สื่อดลใจ จำกัด สาขาถนนศรี
อยุธยา บัญชีเลขที่ 013-0-30-477-8
 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอ โทร. 080-591-0959, 098-945-6568
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09701 บริษัท สื่อดลใจ จำกัด
*หมายเหตุ ที่พักและร้านอาหาร อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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