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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 06.00 น. – เนนิมะปราง จดุชมววิคา้งคาว 

ภเูขาหนิปนู พษิณุโลก - แคมป์หมาบา้ใจด ี(ทานเทีย่ง) - จงัหวดันา่น – ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืง

นา่น 

ทีพ่กั: เมอืงนา่น                                                                            อาหาร  เทีย่ง/-- 

2 เมอืงนา่น – จดุชมววิ คาเฟ่เดอะววิกิว่มว่ง - ถนนหมายเลข 3 – ชมววิสะพานหมูบ่า้นสะปนั - บอ่

เกลอืโบราณ - อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา 1715 – ปวั 

ทีพ่กั: ปวั                                                                                       อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น  

3 ชมววิดอยสกาด สกาด กม. 8 – สกาดดโีฮมสเตย ์- วดัภเูก็ต – ลําดวนผา้ทอ กาแฟไทลือ้ – ฟารม์

เห็ดบา้นหวันํา้ - วดัศรมีงคล (กง๋) – ปวั 

ทีพ่กั: ปวั                                                                                       อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

4 ปวั - วดัภมูนิทร ์– อโุมงคต์น้ไมล้ลีาวด ี– วดัศรพีนัตน้ – วดัมิง่เมอืง – ศาลหลกัเมอืง – วดัพระธาตุ

แชแ่หง้ – วดัพระธาตเุขานอ้ย – กรงุเทพฯ                                 อาหารเชา้/เทีย่ง/---                                         
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หมายเหต:ุ ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามลําดบัการจองและชําระเงนิ หลงัชําระเงนิแลว้จะ

ทําการยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

 
 

วนัทีแ่รก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - เนนิมะปราง จดุชมววิคา้งคาว ภเูขาหนิปนู  
                      พษิณุโลก – แคมป์หมาบา้ใจด ี- นา่น – ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงนา่น    อาหาร เทีย่ง/---                                                                                                                                                                           
 

06.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมบีรกิารหนา้กากอนามยัและเจล

แอลกอฮอลท์า่นละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดนิทางสูจ่ังหวัดน่าน โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหว่างทางน าท่าน

แวะ จ.พษิณุโลก แวะเนนิมะปราง อ าเภอเล็กของพษิณุโลก ตืน่ตากบักุย้หลนิเมอืงไทยและฝงูคา้งคาว เนนิ

มะปรางมคีวามโดดเด่นท่ามกลางธรรมชาตขิองภูเขาหนิปูนทีม่รูีปร่างแปลกตาทีส่วยงาม ลอ้มรอบไปดว้ยป่าไม ้

เขยีวขจ ีชมววิภเูขาหนิปนูและจุดชมววิคา้งคาวทีบ่า้นมุง จากนัน้เดนิทางสูแ่คมป์หมาบา้ใจด ีเป็นแลนดม์ารค์เอา

ใจคนรักธรรมชาตแิละชืน่ชอบศลิปะ เป็นแหล่งเรียนรูข้องชุมชน เรื่อง ศลิปะ วัฒนธรรม วถิีชุมชน และแหล่ง

ธรรมชาตใินบรเิวณเขาหนิปนูทีบ่า้นมงุน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 
หมายเหต ุ

8-11 มกราคม 64 6,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

2,000 16  

22-25 มกราคม 64 6,900 2,000 16  

29 มกราคม-1กมุภาพนัธ ์ 6,900 2,000 16  

5-8 กมุภาพนัธ ์64 6,900 2,000 16  

12-15 กมุภาพนัธ ์64 6,900 2,000 16  

26 กมุภาพนัธ-์1มนีาคม 7,900 2,000 16  

5-8 มนีาคม 64 6,900 2,000 16  

12-15 มนีาคม 64 6,900 2,000 16  

26-29 มนีาคม 64 6,900 2,000 16  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 
 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางต่อสู่จงัหวดัน่าน ถงึจงัหวดั

น่าน น าท่านเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง 

ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น  หนา้วัดภมูนิทร ์ตลาดกลางคนื
ทีน้ี่ เปิดทุกศุกร-์อาทติย ์เป็นถนนคนเดนิทีไ่ม่ยาวมาก จุดเริม่ตน้

จะอยู่บรเิวณสีแ่ยกวัดพระธาตชุา้งค ้า บนถนนผากอง ระหว่างลาน

ขว่งเมอืง หนา้ศูนยบ์รกิารนักท่องเทีย่ว ไปถงึสามแยกถนนจันทร

ประโชต ิเยือ้งๆ หนา้วัดภมูนิทร ์ระยะทางประมาณ 500 เมตร สว่น

ใหญ่เป็นของทีร่ะลกึทีท่ าใหน้ึกถงึเมอืงน่าน ของแฮนดเ์มดต่างๆ 

มขีองกนิของอร่อยพืน้เมอืงจ านวนมาก อสิระใหท้า่นเดนิ เพลนิๆ เลอืกซือ้อาหารมากมาย ทัง้ อาหารพืน้เมอืง ผัก

ผลไม ้หรือเสือ้ผา้พื้นเมอืง ของฝากของทีร่ะลกึจากจังหวัดน่านตามอัธยาศัย อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมเมอืงนา่น 

ทีพ่กั:  โรงแรมนํา้ทองนา่น /โรงแรม ด ิอมิเพรส นา่นหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 

วนัทีส่อง         เมอืงนา่น – จดุชมววิ คาเฟ่เดอะววิกิว่มว่ง - ถนนหมายเลข 3 – ชมววิสะพานหมูบ่า้นสะปนั –  
                      บอ่เกลอืโบราณ - อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา 1715 – ปวั              อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น                                                                                                                                        

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

 น าท่านเดนิทางสู่ คาเฟ่เดอะววิ @ กิว่มว่ง รา้นกาแฟววิด ีทีต่ัง้อยู่รมิทางไหล่เขา บนเสน้ทางระหว่าง อ.เมอืง

น่าน-สันตสิขุ ซึง่มวีวิทวิทัศน์สวยงามสามารถมองเห็นววิภูเขาเขยีวขจ ีและมกีารตกแต่งรา้นสไตลล์า้นนาทีเ่ขา้กับ

ธรรมชาต ิจากนัน้เดนิทางผา่นเสน้ทางทีเ่ป็นหบุเขาสลับทบัซอ้นกนัหลายลกู ใหท้า่นชมอันซนีแหง่ใหมข่องจงัหวดั

น่านคอื โคง้เลข3หรอืถนนหมายเลข3 ทีอ่ยูบ่นทางหลวงหมายเลข 1081 ระหวา่งการเดนิทาง ทา่นจะไดส้มัผัส
กับความรูส้กึ เหมือนก าลังน่ังรถอยู่บนถนนลอยฟ้า ที่ถูกลอ้มลอบดว้ยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก 

จากนัน้ไปถ่ายรูปชคิๆ เช็คอนิที ่จุดชมววิสะพานหมูบ่า้นสะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลอืภูเขาประมาณ 9 กโิลเมตร 
ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาต ิผืนป่า และขุนเขา มลี าธารไหลผ่านตลอดสาย ซึง่จุดชมววิจะอยู่บรเิวณหนา้วัด

บา้นสะปัน เมื่อมองจากมุมสูง จะเห็นเป็นววิหมู่บา้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุ่งนา กลางหุบเขา ทัศนียภาพสมบูรณ์

สวยงามมาก 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) 
 น าท่านไปชม บ่อเกลอื สนิเธาว ์โบราณ ซึง่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของ

อ าเภอบ่อเกลอื ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลอืกลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็น

กระบวนการท าเกลือของของคนพื้นเมือง ส าหรับนักสะสม ที่น่ีก็มี
ผลติภัณฑพ์ื้นเมืองใหเ้ลือกซือ้มากมาย น าท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า 

ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึง่เสน้ทางทีง่ดงาม เป็นเสน้ทางจาก

อ าเภอบ่อเกลอื สูอ่ าเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมววิ

สวยๆ ณ อุทยานแห่งชาตดิอยภูคา 1715 หนึ่งในจุดชมววิที่ไม่ควร

พลาดเมื่อเดนิทางผ่านถนนสายน้ี ยิง่ถา้ไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนตน้

หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนาสวยสุดตา จากนัน้มุ่งหนา้สู่ อําเภอปัว เมอืง

แหง่ทุง่นากลางหบุเขา  
เย็น  บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่4) 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมปวั  

 ทีพ่กั: อปูแกว้ รสีอรท์ ปวั หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม       ชมววิดอยสกาด สกาด กม. 8 – สกาดดโีฮมสเตย ์- วดัภเูก็ต – ลําดวนผา้ทอ กาแฟไทลือ้ –  

                    ฟารม์เห็ดบา้นหวันํา้- วดัศรมีงคล (กง๋) – ปวั                                อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น                                                                                                                                        
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 
 น าทา่นเดนิทางสูด่อยสกาด ตัง้อยูใ่นอ าเภอปัว บนเทอืกเขาดอยภคูา หา่งจากตัวเมอืงปัวประมาณ 22 กม.น าทา่น

ไปชมววิสวยๆ หอ้มลอ้มไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ชมวถิชีวีติ หมูบ่า้นเล็กคนทอ้งถิน่ทีม่วีถิชีวีติทีเ่รยีบง่าย น าทา่น

สู ่สกาด กม.8 ใหท้า่นอสิระถา่ยรูป ดรปิกาแฟไปพรอ้มกับดืม่ด ่ากบับรรยากาศของววิภเูขายามเชา้กบัสายหมอกที่
ลอยไปมาทา่มกลางภเูขา หากวันใดฟ้าทา่นสามารถเรามองเห็นววิ อ.ปัวได ้ทีน่ี่จะบรกิารในสว่นของทีพั่กและโซน

รา้นกาแฟแก่นักท่องเทีย่วดว้ย และเดนิทางสู่ สกาดดโีฮมสเตย ์ทีน่ี่ท่านก็สามารถชมววิทีส่วยงามพรอ้มอสิระ

เลอืกซือ้ จบิชา ดรปิกาแฟ ชมววิได ้น าทา่นไปเสรมิสริมิงคลที ่วดัภเูก็ต วัดตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นเก็ต และอยูบ่นบนเนนิ

เขา ซึง่ชาวเหนือจะเรยีกเขาว่า “ดอย หรอื ภู” สง่ผลใหว้ัดแห่งน้ีมชีือ่ว่าภูเก็ต โดยตัง้ชือ่ตามภูมทิีต่ัง้อยู่ ไฮไลท์
ของวัดน้ีอยูท่ีล่านของโบสถ ์เมือ่มองออกไป จะเห็นเป็นววิทุง่นาเขยีวขจ ีโอบลอ้มโดยทวิเขานอ้ยใหญ ่ 

 

 

 

 

 

 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) 
 น าท่านมาเตมิคาเฟอนิถา่ยรูปเช็คอนิที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ ไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่มาถงึ

อ าเภอปัว ดา้นหนา้เป็นลําดวนผา้ทอ รา้นจ าหน่ายผา้ทอลายน ้าไหลไทลือ้ และสนิคา้ของฝากจากเมอืงน่าน จบิ
กาแฟรมินาในบรรยากาศไทลือ้  

 

 

 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนัน้เดนิทางสูฟ่ารม์เห็ดบา้นหวันํา้ทน่ีีบรกิารทีพ่ัก รา้นอาหารและยัง

เป็นฟาร์มเห็ดทีผ่ลติเชือ้เห็ดทีใ่หญ่ทันสมัยและครบวงจรทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ของอ าเภอปัวและของจังหวัดน่านดว้ย อิสระใหท้่านเลือกซื้อชมิเมนู

สารพัดจากเห็ดสดุอร่อยและพลาดไม่ไดก้ับเมนูลอืชือ่ พซิซา่เห็ด ทีใ่ครๆ

มาก็ต ้ องลิม้ลอง นอกจากน้ียังมงีานผา้เขยีนเทยีนสวยๆ งานยอ้มคราม 
งานท ามอื ซึง่เป็นศลิปะของชาวมง้จ าหน่ายดว้ย จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่ วดั

ศรมีงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ไดรั้บพระราชทานวสิุงคามสมีาตัง้แต่ปี 

พ.ศ.2395 พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุของวัดน้ีคอื หลวงปู่ กง๋ ดา้นหลังวัดมลีาน

ชมววิ ซึง่มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทวิเขาของ

ดอยภูคาเรยีงรายสลับซับซอ้น โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวัดไดจั้ดท าเป็น

ซุม้และจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ 

ใหพั้กผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีส ิง่ที่น่าสนใจ ทัง้ว ิหารหลวงที่มีภาพ

จติรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบัวผัน จติรกร

ชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ัดภูมนิทรแ์ละวัด

หนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถงึพพิธิภัณฑม์งคลธรรมรังส ีซึง่รวมรวมของ

โบราณต่างใหไ้ดช้ม บรรยากาศโดยรอบของวัด เนน้ตกแต่งแบบไทยลา้นนา อนุรักษ์ของเกา่แกใ่นอดตี ดา้นหนา้

ยังเป็นทีต่ัง้ของกระท่อมไมไ้ผ่ ชือ่ว่าเฮอืนมะเก่า ภายในบา้นมขีา้วของเครื่องใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและ

ถา่ยภาพได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
เย็น  บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่7) 
 หลงัทานอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่กัอําเภอปวั 

ทีพ่กั: อปูแกว้ รสีอรท์ ปวั หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัทีส่ ี ่            ปวั - วดัภมูนิทร ์– อโุมงคต์น้ไมล้ลีาวด ี– วดัศรพีนัตน้ – วดัมิง่เมอืง – ศาลหลกัเมอืง –  

                     วดัพระธาตแุชแ่หง้ – วดัพระธาตเุขานอ้ย – กรงุเทพฯ                  อาหารเชา้/เทีย่ง/--                                                                                                                                       
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสู ่อ.เมอืงนา่น (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทาง 2 ชั่วโมง) เดนิทางสู่ วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ วดัพรหมมนิทร ์

เป็นวัดหลวงเกา่แก ่มอีายุกว่า 400 ปี ความสวยทีแ่ปลกกว่าวัดอืน่ของ

วัดภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสรา้งเป็นอาคารหลัง

เดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์

เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วหิาร และเจดีย์ ไวใ้นอาคารเดยีวกัน ในส่วน

จิตรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรือที่เรียกกันว่า ฮูปแตม้ ซึง่เขียนขึ้น

ในช่วงทีว่ัดภูมนิทรไ์ดรั้บการบูรณะครัง้ใหญ่ สมัยเจา้อนันตวรฤทธเิดช 

เมือ่ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที ่4) และใชเ้วลาซ่อมนานถงึ 7 ปี 

ภาพปู่ มา่นยา่มา่น ทีไ่ดรั้บฉายาวา่ ภาพกระซบิรักบรรลอืโลก อาจารยส์มเจตน ์วมิลเกษม ปราชญเ์มอืงน่าน ไดแ้ตง่

ค ากลอนอันสุดแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถอ้ยค ากระซบิของปู่ ม่านย่าม่าน อสิระใหท้่านชม

ภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น เลา่เรือ่งชาดก ต านานพืน้บา้น และความเป็นอยูข่องชาวน่านในอดตี เสมอืนเป็นการ

บันทกึเรือ่งราวของจังหวัดน่าน ผ่านงานจติรกรรม ลงบนผนังสฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆวัดภูมนิทร ์มขีองทีร่ะลกึ ขนม

ไทย สนิคา้พืน้บา้นจ าหน่ายมากมาย บรเิวณใกลก้ันท่านสามารถชม อุโมงคล์ลีาวด ีซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลั่นทม

อยู่บรเิวณดา้นหนา้พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตน่ิานที่ขึน้เป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับอุโมงค์

ตน้ไมย้ิง่ใหญอ่ลังการ ถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคญั ใหท้า่นเก็บภาพ ถา่ยรูปสวยๆเช็คอนิกัน สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิ

ทวิทัศนต์ลอดสองฝ่ังขา้งทาง   

 

 

 

 

 

 

 

 
 เดนิทางสู ่วดัศรพีนัตน้ สรา้งโดยพญาพันตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แหง่ราชวงศภ์คูา (ครองนครน่าน ระหวา่ง พ.ศ. 

1960 - 1969 ) ชือ่วัดตรงกับนามผูส้รา้ง คอืพญาพันตน้ บางสมัยเรียกว่า วัดสลพัีนตน้ (ค าว่า สล ีหมายถงึ ตน้

โพธิ)์ ซึง่ในอดตีมตีน้โพธิใ์หญอ่ยูด่า้นทศิเหนือและทศิใตข้องวัด ปัจจุบันถกูโคน่เพือ่ตัดเป็นถนนแลว้ วัดศรพัีนตน้

ไดรั้บพระราชทานวสิงุคามสมีาเมือ่ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมวีหิารทีส่วยงาม ตัง้เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยับ เป็น

อกีวัดหนึ่งในจังหวัดน่านทีม่จีติรกรรมปูนป้ันทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศยีร เฝ้าบันได หนา้วหิารวัด สี

ทองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตา มคีวามสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมชีวีติชวีา ซึง่ปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชือ่ 

นายอนุรักษ์ สมศักดิ ์หรอื "สลา่รง" และภายในวหิารไดม้กีารเขยีนภาพลายเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจา้ และประวัต ิ

การก าเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่ 

จากนัน้เดนิทางสู ่เสาหลกัเมอืงน่าน ณ วดัมิง่เมอืง จุดเด่นส าคัญของวัดแห่งน้ี คอืลายปูนปั้นทีผ่นังดา้นนอก

อุโบสถ ออกแบบโดยชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงามมาก น าท่านกราบสักการะ วดัพระธาตแุช่แหง้ เป็น

วัดเกา่แกท่ีส่วยงามมาก และเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของคนเกดิปีเถาะ มกีารจัดงานนมัสการพระธาตุในเดอืน 4 

หรือประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นปูชนียสถานศักดิส์ทิธิท์ี่สุดแห่งหนึ่งในเมืองน่าน ศูนย์รวมศรัทธาอัน

ยิง่ใหญ่ของผูค้น โดยตัง้อยู่บนเนินทางฝ่ังตะวันออกอันเป็นศูนยก์ลางของเมอืงน่านเดมิ หลังจากทีย่า้ยมาจาก

เมอืงปัว ทางขึน้สูอ่งคพ์ระธาตเุป็นตัวพญานาค หนา้บันไดเหนือประตทูางเขา้พระวหิารเป็นปนูปั้นลายนาคเกีย้ว ถอื
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เป็นเอกลักษณ์ศลิปกรรมน่าน เชือ่กันว่าหากไดเ้ดนิทางไป "ชุธาตุ" หรือนมัสการสักครัง้ จะไดรั้บอานิสงสอ์ย่าง

ยิง่ใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9) 
 น าท่านสู่ วดัพระธาตุเขานอ้ย แลนดม์ารค์ส าคัญอกีหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน ตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ยมอีงค์

พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรศีรเีมอืงน่าน พระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญต่ัง้สง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสด

งดงาม สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางต่อมุ่งหนา้สู่ กรุงเทพมหานคร (ใชเ้วลาประมาณ 9 ชั่วโมง) ถงึ 

กรงุเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 
*********************** 

หมายเหต:ุ ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามลําดบัการจองและชําระเงนิ หลงัชําระเงนิแลว้จะ

ทําการยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
คํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
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มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เงือ่นไขการจอง 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่รถตูป้รับอากาศ  
• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 
• คา่ทีพ่ัก 3คนื (พักหอ้งละ 2-3ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 
หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกันอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท า

ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้ง
มใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 400 บาท  
• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 500 บาท 

 

เงือ่นไขการจอง 
มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า 
หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)    

 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ ารถ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
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หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 
• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


