
ทริปทัวร์ท่องเที่ยวน่าน (สายใต้ ) ล่องเรือไม้ 80 กม. 1 วันกับอีกค่อนคืน ท่านละ 2000 บาท 

อิ่มเอมใจกับทริปทัวร์ ฅนขุนเขา ลดกระหน่ํา ท้าทายสายลมหนาว ทะเลหมอก เย็นยะเยือก เวลา 1 วัน 

และอีกค่อนคืน 
 
- จุดเร่ิมต้นที่ร้านบ้านฅนขุนเขา อ.เวียงสา น่าน ฟังบรรยาย
พิเศษการท่องเที่ยวน่านทุกพื้นที่จาก..ฅนขุนเขา 
- กราบนมัสการขอพรโชคลาภจากพระพุทธรูปพระประธาน
ปางยืน วัดบุญยืนพระอารามหลวง 
-เดินทางไปลงเรือไม้ขนาดเล็ก เปน็เรือยนต์ ที่ปากสา (ท่า
นํ้าแข่งเรือบ้านบุญยืน) นักท่องเที่ยวต้องนําสัมภาระต่างๆ
ไปให้น้อยที่สุด ส่ิงของต่างๆควรจะนําใส่ถุงยางพลาสติก 
นักท่องเที่ยวจะต้องใส่เส้ือชูชีพทุกๆคน ใส่เส้ือผ้าที่สบาย 
จะต้องรักษาความปลอดภัยให้สูงสุด และฟังคําปฏิบัติการ
เดินทางจากเจ้าของเรือ ช่วงน้ีนักท่องเที่ยวจะน่ังเรือได้ 2 
คน ต่อเรือ 1ลํา ซ่ึงจะมีนายหัวเรือและนายท้ายบังคับเรือ 
จะร่วมเดินทาง (รวมทั้งหมด 4 คน / 1 ลํา)ระยะทางนํ้า 
จาก อ.เวียงสา ถึงห้วยโป่ง ก่อนถึงแก่งหลวง ระยะทางนํ้า 
ประมาณ 80 กม.ระยะเวลาในการเดินทางเรือ 4 ชั่วโมง 
ผ่านหาดทรายเกาะแก่งเล็กน้อยตา่งๆ รวม 62 หาดทราย/
เกาะแก่ง อย่างสวยงาม ตื่นเต้น ตืน่ตา ตื่นใจ 
- หาด = นํ้าไหลเชี่ยว , วัง = บริเวณนํ้าลึกมากๆ 
1. ปากสา 2. ปากว้า 3. ปากห้วยสาคร 4. ปากแหง นํ้าแหงจะมาบรรจบกับแม่นํ้าน่าน (ใต้บ้านส้าน) 5. วังขอนด่าง 6. หาดล่ี 
(นํ้าวนไปทางซ้าย ปลายทางลึกมาก)  
7. หาดปลวก (หางหาดเป็นนํ้าลึก) ลักษณะเป็นฟองอากาศมากเป็นภูเขา 8. วังเคียน 9. หาดกิตติ (หางหาดมีย่านกว้างมาก) 
10. ผาหีบ 11. วังคํา 12. หาดผาหม่ืน 13. วังผาม้า (หินผารูปม้า) 14. ห้วยคั๊ก 15. วังคอก 16. วังสองห้อง (มีหินผาใหญ่ 2 
ใหญ่คล้ายห้อง) 17. หาดแก็บ 18.หาดก้า 19.ปากมวบ 20. ผาแป่ง 21. วังแกว้นน้อย (วังที่ใหญ่ลึกมาก) 22. วังกาก 23. วัง
จระเข้ 24. หาดตะปาว 25. วังหล่ึง 26. หาดละก๋อ (หาดที่มีความยาว) 27. วังปี้ 28. หาดตะลู้  
29.ปากห้วยขี้ทูต 30. หาดเรียบ 31. หาดสะลัง 32. ห้วยป๊าด 33. หาดเต่า  
34. หาดละโหย 35. วังผาขวาง (หินผาใหญ่ขวางแม่นํ้า) 36. วังกลุ่ม 37. วังควาย 38. วังแกว้นใหญ่ 39. ย่านจะด้า สมัยก่อน
เรียก ย่านใจหล้า (หาดที่ใหญแ่ละมีความยาว) 40. ห้วยสาล้ี 41. หาดสะล้ี 42. หาดย้าง43. วังหวด 44. หาดกอก 45. แก่ง
หลวง(เร่ิมก้นแกร่ง) 46. วังขามป้อม 47. ปากห้วยขาม 48. แกร่งขาม 49. ปากห้วยหยวก 50. ผาลิงโยน 51. หาดบ้าเล้ียว 52. 
วังผาแดง 53. แก่งโป่ง 54. ผาดํา(ครกสวาย) 55. วังโด้ง 56. หาดเจ็ดแคว 57. หาดหม้อต๋อม 58. แก่งพี 59. ห้วยพริก 60. 
หาดปันวา 61. วังช้าง 62. วังไผ่ลงสู่ปากนาย ( นํ้าเอ่อจากหน้าเขื่อนสิริกิต จ.อุตรดติถ์ ) 
- ภูมิทัศน์สองฝากฝ่ัง มีต้นไม้ใบเขยีวที่มีลําต้นสูงและใหญ่มาก 
-แวะรับประทานอาหารกลางวัน ตามเกาะแก่งต่างๆ อาจจะเป็นบริเวณหาดสะรัง หรือผาขวาง (อาหารกระป๋อง ข้าวเหนียว) 
-นักท่องเทียวลงเรือที่ห้วโป่ง (ปางวัว) แล้วลงจากเรือมาขึ้นรถตู้ วีไอพี ซ่ึงมารอรับท่านอยู่ที่น่ัน 



- เดินทางต่อไปแก่งหลวง (แก่งหลวงนํ้าน่านสุสานเรือจม) บรรยากาศงดงามของหาดทราย โกรกหินขนาดยักษ์ ที่กองรวมกัน
เป็นเนินเขา..เป็นโกรกหินขนาดใหญ่ที่ขวางก้ันสายนํ้าน่าน 
- เดินทางไป ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ สัมผัสบรรยากาศ บนดอยสูง ชมทัศนียภาพของ 2 ฝากฝ่ังสายนํ้าน่าน ชมผืนทะเล
หมอก ที่งดงาม อากาศหนาวเย็นยะเยือก  
- ไปผาชู้ ชมสายธงชาติที่ยาวทีสุ่ดของประเทศไทย (อุทยานแห่งชาตศิรีน่าน) เร่ืองราวของตํานานผาชู ้
- ชมคอกเสือเสาดิน นาน้อย ซ่ึงมีลักษณะเป็นแกนแคนยอน สัมผัสต้นดิกเดยีม 
- เดินทางไปถ้ําผาตั้ง (ถ้ําเชตะวัน)กราบนมัสการท่านครูบาน้อย ชมบารมีของท่าน 
- เดินทางไปอุทยานแห่งชาติขุนสถาน (ดอยแม่จอก)ชมทัศนียภาพบนดอยสูง ที่หนาวเย็นยะเยือกตลอดปี เก็บภาพที่งดงาม ส่ง
พระอาทิตย์ตกดินที่น่ีครับ สุดยอดบรรยากาศที่สวยงามทีสุ่ดครับ ชิมสรอเบอร์ร่ี และองุ่นดํา 
- ทานอาหารเย็น 
- เดินทางต่อไปยังหน่วยวิจัย ต้นนํ้าขุนสถาน ชมต้นพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) ชมพืชและไม้ดอกเมืองหนาว 
- เดินทางกลับไปชมชมบรรยากาศเก่าๆที่บ้านเช่นเดิม 
 

******************************หมายเหตุ********************************* 

 
-รับรองว่า คุ้มค่ากับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวโดยไม่จํากัดเร่งเวลา ถ่ายภาพความสวยงามของสถานที่ตา่งๆ ไว้เป็นที่ระลึก จนอ่ิม
เอมจุใจ ตามใจปรารถนา ความพอใจ จากเช้าถึงข้ามคืน ตามสบายทัวร์ของนักท่องเที่ยว เพราะว่าให้เวลา 1วัน กับอีกค่อนคืน 
ท่านจะไดสั้มผัสทุกๆแห่งตามรูปภาพครับ 
-ท่านละ 2000 บาท (ราคาน้ีตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ) 
-รวมค่ารถตู้ วไีอพี และรวมค่านํ้ามัน 
-ค่าไกด ์
-รวมค่าอาหารกระป๋อง ข้าวเหนียว นํ้าเปล่า  
-ค่าเข้าชมอุทยาน นักท่องเที่ยวจ่ายเอง 30 บาท 
-จุดเร่ิมต้นที่บ้านฅนขุนเขา อ.เวียงสา จ.น่าน  
(เวลาและสถานที่อาจจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
 
ติดต่อ..ฅนขุนเขา 

อ.สุรนันทร์ ล้ิมมณี (โทน) ที่อยู่ ร้านบ้านฅนขุนเขา 261 หมู่ 3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทร.088-4071740 
 


