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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินา่นนคร – เฮอืงฮงัตอ่ – วดัศรพีนัตน้ – วดัมิง่เมอืง – วดัพระธาตชุา้งค า้ – วดัภูมนิทร ์– 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตนิ่าน – โบราณสถานวดันอ้ย – ซุม้ลลีาวด ี– วดัพระธาตุแช่แหง้ – วดัพระธาตุเขานอ้ย – 

ถนนคนเดนินา่น 

 

06.30 พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำสะดวกในกำรเช็คอนิ 
08.30 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินา่นนคร โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD172 

09.45 เดนิทำงถงึ สนามบนินา่นนคร จังหวัดน่ำน หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วตำมรำยกำร 
 

น ำท่ำนเช็คอนิจบิชำกำแฟที ่เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟน่าน ซึง่เป็นรำ้นกำแฟทีร่วมเอำกำแฟจำกแหล่งปลูกต่ำงๆของจังหวัดน่ำนมำไว ้

ทีน่ี่ เป็นรำ้นทีม่ขีนำดใหญบ่รรยำกำศด ีมมีมุใหถ้ำ่ยรูป,มมุใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้ำ่นสมัผัสกับบรรยำกำศสบำยๆ ร่มรืน่ 
 

 
 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัศรพีนัตนั แหง่รำชวงศภ์คูำ โดยพญำพันตน้ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนำมผูส้รำ้ง คอื

พญำพันตน้ วหิำรของวัดศรีพันอน้ มีควำมสวยงำมเป็นสง่ำดว้ยสทีองเหลอืงอร่ำม และเป็นอกีวัดที่มีจติรกรรมปูนป้ันที่สวยงำม 

พญำนำคเจ็ดเศยีรตัง้เด่นเป็นสง่ำเฝ้ำบันได หนำ้วหิำร และภำยในวหิำรชำ่งชำวน่ำน ไดเ้ขยีนภำพลำยเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจำ้
และประวัตกิำรก ำเนดิเมอืงน่ำน มันเป็นภำพเขยีนลำยเสน้ลงสธีรรมชำตสิวยงำมและทรงคณุค่ำอยำ่งยิง่  
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัมิง่เมอืง ตัง้อยู่ที่ถนนสุรยิพงศ ์เป็นที่ประดษิฐำนเสำหลักเมืองของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มีเสำหลัก

เมืองที่เป็นท่อนซุงขนำดใหญ่สองคนโอบ ต่อมำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตัง้ชือ่ว่ำ วัดมิง่เมือง ตำมชือ่ที่เรียกเสำหลัก

เมอืงวำ่ เสำมิง่เมอืง ตอ่มำปี 2527 ไดม้กีำรรือ้ถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหมเ่ป็น แบบลำ้นนำร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน โดยตกแต่ง
ลำยปนูป้ันทีผ่นังดำ้นนอกของพระอโุบสถ มคีวำมสวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมอืตระกลูชำ่งเชยีงแสน มคีวำมวจิติร งดงำมมำก 

ภำยในมีภำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวิถีชวีิตของชำวเมืองน่ำน ฝีมือช่ำงทอ้งถิน่ยุคปัจจุบัน และในบรเิวณวัดยังเป็นที่ 
ประดษิฐำนเสำหลักเมือง ซึง่อยู่ในศำลำจตุรมุข ดำ้นหนำ้พระอุโบสถ เสำหลักเมอืงสงูประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับดว้ยไมแ้กะ

ลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตรม์ชีือ่ เมตตำ กรุณำ มทุติำ อเุบกขำ 
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น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัพระธาตชุา้งค า้วรวหิาร สรำ้งขึน้โดยพญำภเูขง่ เจำ้ผูค้รองนครเมอืงน่ำน อำยมุำกกวำ่ 600 ปี ประกอบดว้ย

วหิำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดยีช์ำ้งค ้ำ ทรงลังกำ สงูตระหง่ำนมรีูปป้ันรูป
ชำ้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็นศลิปะที่น่ำนรับผ่ำน

อำณำจักรสโุขทัย มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลักษณ์ 

 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ เป็นวัดทีแ่ปลกกว่ำวัดอืน่ ๆ 

คอื โบสถแ์ละวหิำรสรำ้งเป็นอำคำรหลังเดยีวกันประตูไมทั้ง้สีท่ศิ แกะสลักลวดลำย
โดยชำ่งฝีมอืลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้ฝำผนังยังแสดงถงึชวีติและ วัฒนธรรม

ของยุคสมัยที่ผ่ำนมำตำมพงศำวดำรของเมืองน่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถ
จตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธำนจตุรพักตร์ นำคสะดุง้ขนำดใหญ่

แห่แหนพระอุโบสถเทินไวก้ลำงล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศิลปกรได ้

สันนษิฐำนว่ำ เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจ
กลำงประดษิฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค ์หันพระพักตรอ์อก ดำ้นประตูทัง้สี่

ทศิ หันเบือ้งพระปฤษฏำงค ์ชนกันประทับ น่ังบนฐำนชกุช ีเป็นพระพุทธรูปปำงมำร
วชิัย ผูท้ี่ไปชมควำมงำมของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่ำจะเดนิขึน้บันไดทศิใด จะพบพระ

พักตร์ของพระพุทธรูปทุกดำ้น  ภำยในจะมีภำพจติรกรรมฝำผนังชือ่ดัง "ปู่ ม่ำนย่ำ
ม่ำน หรอื หนุ่มกระซบิ" ผลงำนของหนำนบัวผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สำยไทลือ้ เป็น
ภำพชำยหญงิคู่หนึง่ก ำลังกระซบิอยู่ และเป็นภำพทีรู่จ้ักกันในชือ่ "กระซบิรักบันลอื
โลก" และเป็นทีน่ยิมกันในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมำถ่ำยรูปกับภำพจติรกรรมฝำผนัง
นี้ 
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น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตนิ่าน ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองน่ำนใกลกั้บวัด

ภูมินทร์ เป็นอำคำรแบบยุโรปซึ่งเขำ้มำในสมัยรัชกำลที่ 5 ผสมผสำนกับ
สถำปัตยกรรมทอ้งถิน่เมอืงน่ำน เดมิเป็น หอค ำ ซึง่เป็นทีป่ระทับและที่ว่ำรำชกำร

ของพระเจำ้สุรยิพงษ์ผรติเดชฯ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เคยใชเ้ป็นที่ตัง้ศำลำกลำง

จังหวัดแหง่แรกของจังหวัดน่ำน ภำยในพพิธิภัณฑแ์บง่เป็น 2 ชัน้ ชัน้ลำ่งจัดแสดง
ชวีติควำมเป็นอยู่ของชนเผ่ำต่ำง ๆ ในจังหวัดน่ำน รวมทัง้เทศกำลงำนประเพณีที่

ส ำคัญของจังหวัด เชน่ กำรสบืชะตำ กำรแข่งเรอื สว่นชัน้บนจัดแสดงโบรำณวัตถุ
สมัยต่ำง ๆ ที่พบในจังหวัดน่ำน ตัง้แต่ยุคก่อนประวัตศิำสตร์ จนถงึยุคเจำ้ผูค้รอง

นครน่ำน สิ่งของในพิพิธภัณฑ์ชิ้นที่ส ำคัญ ไดแ้ก่ งาช้างด า  วัตถุมงคล
คู่บำ้นคู่เมืองน่ำน สมบัตขิองเจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำนรักษำสบืต่อกันมำหลำยชั่ว

คน เป็นงำชำ้งขำ้งซำ้ย ยำว 94 เซนติเมตร วัดโดยรอบส่วนที่ใหญ่สุดได ้47 

เซนตเิมตร มนี ้ำหนัก 18 กโิลกรัม ไดม้ำในสมัยพระยำกำรเมอืงเจำ้ผูค้รองนครน่ำน
องคท์ี ่5 

 
น ำท่ำนชม โบราณสถานวดันอ้ย หรอื วัดนอ้ย เป็นวัดขนำดเล็กที่สุดในจังหวัด

น่ำน ตัง้อยู่ภำยในพพิธิภัณฑสถำนแห่งชำต ิใตต้น้โพธิ ์มตี ำนำนเล่ำขำนกันมำว่ำ 

พระเจำ้สุรยิพงษ์ผรติเดช เจำ้ผูค้รองนครน่ำน องค์ที่ 63 ไดก้รำบบังคมทูลถึง
จ ำนวนวัดในเมืองน่ำนต่อพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัว รัชกำลที่ 5 

แต่ปรำกฏว่ำนับจ ำนวนเกนิไป 1 วัด ดว้ยควำมซือ่สัตย์จงึไดส้รำ้งวัดนอ้ยแห่งนี้ 
โดยใหช้่ำงพื้นเมืองน่ำนก่อสรำ้งวัดตรงโคนตน้โพธิห์นำ้หอค ำหรือวังที่พระองค์

ประทับเพือ่ใหค้รบตำมจ ำนวน คนทีม่ำสกักำระมักจะขอเรือ่งควำมซือ่สตัย ์

 
จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นล ั่นทม  บริเวณหนำ้

พพิธิภัณฑแ์ห่งชำตนิ่ำน พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำตนิ่ำน ตัง้อยู่ภำยในคุม้ของอดตี
เจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ที่มีตน้ลลีำวดขีึน้เป็นแถวเรียงรำย แผ่ขยำยกิง่กำ้น 

โคง้เขำ้หำกันเป็นอโุมงค ์
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระธาตุแช่แหง้ พระอารามหลวง พระธำตุประจ ำปีเกดิ ปี

เถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดมิเป็นวัดรำษฎร ์ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสัมพันธ ์ระหวำ่งเมอืง
น่ำนกับเมอืงสโุขทัยในอดตี จำกพงศำวดำรเมอืงน่ำนกล่ำววำ่ พระยำกำรเมอืง เจำ้นครน่ำนไดอั้ญเชญิพระบรมสำรรีกิธำตจุำก กรุง

สโุขทัย (กระดกูขอ้มอืขำ้งซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ 
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น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัพระธาตเุขานอ้ย องคพ์ระธำตตัุง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึง่อยูด่ำ้นตะวันตกของตัวเมอืงน่ำน สรำ้งในสมัย

เจำ้ปู่ แข็ง เมือ่ปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตุเป็นเจดยีก์อ่อฐิถือปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระเกศำธำตุของ
องคส์มเด็จพระสมัมำสัมพุทธเจำ้ไดร้ับกำรบรูณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจำ้สรุยิพงศผ์รติเดชฯ ระหวำ่งปี พ.ศ. 2449-2454 

โดยช่ำงชำวพม่ำ จำกวัดพระธำตุเขำนอ้ย สำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่ำน ปัจจุบันบรเิวณลำนชมทวิทัศน์ 

ประดษิฐำนพระพุทธมหำอดุมมงคลนันทบรุศีรนี่ำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บนฐำนดอกบัวสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศำ
ท ำจำกทองค ำหนัก 27 บำท 
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เย็น อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงน่าน หรอื ถนนคนเดนิกาดข่วงเมอืงน่าน เปิดทุกวันศุกร์-อำทติย ์ ตัง้แต่ 17.00 – 
22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหว่ำงลำนข่วงเมอืง หนำ้ศูนยบ์รกิำรนักท่องเทีย่ว ไปถงึสำมแยกถนนจัทรประโชต ิใหท้่ำน

เลอืกซือ้อำหำรมำกมำย มทัีง้อำหำรพืน้เมอืง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผำ้พืน้เมอืง ของฝำกของทีร่ะลกึแฮนดเ์มดต่ำงๆจำกจังหวัดน่ำน

ของไดจ้ำกทีน่ี่ ในรำคำยอ่มเยำ อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ตำมอัธยำศัย 
 

ทีพ่กั ชมนา รสีอรท์ / ลลีาวด ีรสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เดอะววิ@กิว่มว่ง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลอืวนิเธาว ์– บา้นสะปนั – จดุชมววิดอยภูคา 1715 – โกโก ้วอลเลย่ ์คาเฟ่ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท้ำ่นไดส้มัผัสกับววิของธรรมชำตขิองเมอืงน่ำนแบบสดุลกูหลููกตำ 

พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรูปตำมอัธยำสยั 
 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อ าเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ที่เป็นอีกหนึ่งเสน้ทำงที่เรียกกันว่ำ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึง่อยู่
ทำ่มกลำงธรรมชำตอัินแสนสงบ พรอ้มสมัผัสกับธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อกีทัง้ยังมภีเูขำและตน้ไมป้กคลมุทัง้พื้นที ่

ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมมุสงู 

 
 น ำทำ่นถ่ำยรูป ถนนหมายเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้ำ ปัว-บ่อเกลอื-สนัตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็นทีน่ยิมของ

นักท่องเทีย่วในกำรแวะถำ่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหวำ่งกำรเดนิทำงมำท่องเทีย่วจังหวัดน่ำน 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  

 
น ำท่ำนเดนิทำงถงึ บ่อเกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลือภูเขำที่มีเพียงแห่งเดยีวใน

โลก เดมิมีชือ่เรียกว่ำ “เมืองบ่อ” หมำยถงึ เมืองที่มีบ่อเกลอืสนิเธำวอ์ยู่ในพื้นที่ 

เป็นบอ่เกลอืทีม่อีำยกุว่ำ 800 ปี ทำ่นจะไดส้มัผัสวถิชีำวบำ้น ทีป่ระกอบอำชพีผลติ
เกลอืภูเขำแบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูปจำกเกลอืได ้เชน่ 

ดอกเกลอื เกลอืแกง เกลอืสปำ ยำสฟัีนเกลอื เป็นตน้ (หมำยเหต ุ: งดสำธติวธิที ำ
เกลือในช่วงเทศกำลเขำ้พรรษำ เนื่องจำกเป็นช่วงฤดูฝนท ำใหไ้ม่สำมำรถตำก

เกลอืได)้  
 

น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำตทิี ่บา้นสะปัน ตัง้อยู่ในอ ำเภอบ่อเกลอื จังหวัด

น่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลือภูเขำประมำณ  9 กโิลเมตร  เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ 
ทีต่ัง้อยูท่ำ่มกลำงธรรมชำตขิองขนุเขำ มลี ำธำรไหลผำ่น และในชว่งหนำ้ฝนฤดูท ำ

นำ ยังสำมำรถชมววิทวิทัศน์ของนำขำ้วเขยีวขจีไดอ้กีดว้ย เรยีกไดว้่ำหำกแวะมำ
เที่ยวบ่อเกลือภูเขำขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่นำทีก็จะถงึหมู่บำ้นสะปัน เหมำะ

ส ำหรับมำพักผอ่น ปลอ่ยชวีติใหเ้ดนิไปอยำ่งชำ้ ๆ 

 
จำกนัน้น ำท่ำนชม จุดชมววิดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมววิที่สงูห่ำงจำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอำทติยข์ึน้

และพระอำทติยต์กได ้โดยมรีะยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – บ่อเกลอื มองเห็น
ภเูขำสลับซบัซอ้น  
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น ำทำ่นเช็คอนิ โกโก ้วอลเล ่คาเฟ่ เป็นคำเฟ่ทีม่คีวำมพเิศษตรงนี้ ทำงรำ้นปลกูโกโกเ้อง มเีมนูใหล้องทำนหลำกหลำยเมนูโกโก ้

สำยโกโกห้ำ้มพลำด นอกจำกนี้คำเฟ่ยังมีจุดถ่ำยรูปมำกมำยใหไ้ดเ้ซลฟ่ีเช็คอนิชคิๆอกีดว้ย และถือเป็นคำเฟ่ชือ่ดังของปัวเลย

ทเีดยีว 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่  
ทีพ่กั ฮกั ปวั โฮเทล หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม วดัภูเก็ต – กาแฟไทลือ้ – ล าดวนผา้ทอ – ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ – วดัศรมีงคล (วดัก๋ง) – คาเฟ่บา้นนาก๋างโตง้ – 

สนามบนินา่นนคร – สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัภูเก็ต หมำยถงึ วัดบำ้นเก็ตทีอ่ยู่บนภู หรอื ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดทีม่ภีูมทัิศน์และววิที่สวยงำมมลีำนชมววิที่

สำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มเีทอืกเขำอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ ดำ้นล่ำงมแีม่น ้ำไหลผ่ำน ทำง
วัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผำ่นทอ่ไหลลงไปใหกั้บฝงูปลำได ้

 
จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สู ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ รำ้นกำแฟชือ่ดังของจังหวัดน่ำน อยูบ่รเิวณ

ใกล ้ล าดวนผา้ทอ รำ้นขำยผำ้พืน้บำ้นทีม่ขีองทีร่ะลกึและผำ้ทอไทลือ้ ผำ้ทอน ้ำไหล 

ลำยโบรำณตำ่งๆ ส ำหรับโซนรำ้นกำแฟสไตลข์องชมุชนชำวไทลือ้ผสมลำ้นนำ ภำยใน
รำ้นมีเรือนไมเ้ก่ำที่จัดโชวเ์ครื่องไมเ้ครื่องมือเก่ำแก่ของชำวไทลื้อมำประดับตกแต่ง

สวยงำม จะมีมุมน่ังจิบกำแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลังคำจำก สำมำรถมองเห็นวิว
ทวิทัศนท์ุง่นำ สำมำรถเลอืกน่ังชลิๆ บรรยำกำศอันเงยีบสงบไดต้ำมอัธยำศัย 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ เป็นโฮมสเตย ์รำ้นอำหำรที่โด่งดังในอ ำเภอ
ปัว โดยเมนูที่เป็นซกิเนเจอรก็์คอื “พซิ่ำเห็ด” นอกจำกจะมีอำหำรและที่พักแลว้ ยังมี

จุดในท่ำนไดนั้ง้ชมววิสุดลูกหูลูกตำ ดึม่ด ่ำกับบรรยำกำศสโลไลฟ์  พเิศษ !!! .... ลิม้
ลองพซิซำ่เห็ด  
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น ำท่ำนเขำ้สู ่วดัศรมีงคล (วดัก๋ง) เป็นวัดเกำ่แกท่ีไ่ดร้ับพระรำชทำนวสิงุคำมสมีำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุของ

วัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋ ภำยในวัดมสีิง่ทีน่่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงทีม่ภีำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลยีนแบบกำรวำดของหนำนบัว

ผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลือ้ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังทีวั่ดภูมนิทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัดน่ำนโดยบรเิวณลำนชมววิ 
ทำงวัดไดจั้ดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ำยภำพหลำยจุด รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศไทยๆ ใหพ้ักผ่อนหย่อนใจ มทัีศนียภำพที่

งดงำม มองเห็นทุง่นำเขยีวขจ ีและทวิเขำของดอยภคูำเรยีงรำยสลับซับซอ้น 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  
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น ำทำ่นเดนิทำงสู ่บา้นนาก๋างโตง้ จุดเช็กอนิสวย ๆ แหง่ใหมข่องเมอืงน่ำน มทัีง้คำเฟ่ รำ้นอำหำรและทีพ่ักไวร้องรับ โดยมคีวำม

โดดเด่นอยู่ตรงที่กำรออกแบบสิง่ปลูกสรำ้งต่ำง ๆ ซึง่เนน้กำรใชวั้สดุธรรมชำตทิี่หำไดจ้ำกทอ้งถิน่มำเสรมิเตมิแต่งใหม้ีควำม
ทันสมัยสวยงำม กลิน่อำยแบบมนิมิอลผสมญี่ปุ่ นหน่อย ๆ ดูอบอุ่น น่ำพักผ่อน รำยลอ้มไปดว้ยทอ้งไร่ทอ้งนำสเีขยีว อำกำศเย็น

สบำย มจีุดใหน่ั้งเลน่พักผอ่นอยูโ่ดยรอบ 
 

 
 

น ำทำ่นเดนิทำงซือ้ของฝำก หลังจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินา่น เพือ่เดนิทำงกลับกรุงเทพฯ 
 

19.10 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD179 
20.25 เดนิทำงถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ ... พรอ้มควำมประทับใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

01 – 03 พฤษภาคม 2564 
วนัแรงงาน 

8,999 2,000 

02 – 04 พฤษภาคม 2564 
วนัแรงงาน 

8,999 2,000 

07 – 09 พฤษภาคม 2564 9,999 2,000 

14 – 16 พฤษภาคม 2564 9,999 2,000 

17 – 19 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

21 – 23 พฤษภาคม 2564 9,999 2,000 

28 – 30 พฤษภาคม 2564 9,999 2,000 

04 – 06 มถินุายน 2564 9,999 2,000 

11 – 13 มถินุายน 2564 9,999 2,000 

18 – 20 มถินุายน 2564 9,999 2,000 

21 – 23 มถินุายน 2564 8,999 2,000 

25 – 27 มถินุายน 2564 9,999 2,000 

02 – 04 กรกฎาคม 2564 9,999 2,000 

09 – 11 กรกฎาคม 2564 9,999 2,000 

16 – 18 กรกฎาคม 2564 9,999 2,000 

19 – 21 กรกฎาคม 2564 8,999 2,000 

24 – 26 กรกฎาคม 2564 11,999 2,000 

25 – 27 กรกฎาคม 2564 11,999 2,000 

30 ก.ค. – 01 ส.ค. 2564 9,999 2,000 

06 – 08 สงิหาคม 2564 9,999 2,000 

12 – 14 สงิหาคม 2564 11,999 2,000 

20 – 22 สงิหาคม 2564 9,999 2,000 

23 – 25 สงิหาคม 2564 8,999 2,000 

27 – 29 สงิหาคม 2564 9,999 2,000 
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03 – 05 กนัยายน 2564 9,999 2,000 

10 – 12 กนัยายน 2564 9,999 2,000 

17 – 19 กนัยายน 2564 9,999 2,000 

20 – 22 กนัยายน 2564 8,999 2,000 

24 – 26 กนัยายน 2564 9,999 2,000 

01 – 03 ตลุาคม 2564 9,999 2,000 

08 – 10 ตลุาคม 2564 10,999 2,000 

15 – 17 ตลุาคม 2564 10,999 2,000 

18 – 20 ตลุาคม 2564 8,999 2,000 

23 – 25 ตลุาคม 2564 11,999 2,000 

29 – 30 ตลุาคม 2564 9,999 2,000 

 
*ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิ 
จากราคาทีก่ าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ  

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั* 
 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

เนือ่งจากพเีรยีดเดนิทางเป็นชว่งเทศกาล อาจมสีถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการปิด หรอืไมส่ามารถเขา้ชมได ้

ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิง์ด หรอืเปลีย่นแปลงรายการโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นหลกั 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้ำหนักสมัภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม  

 คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 

 คำ่รถบัสปรบัอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุโดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

 ค่ำโรงแรมที่พักระดับมำตรำฐำนตำมที่รำยกำรระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีที่พัก 3 ท่ำน เป็นกำรนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่ำน) ทำง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคณุภำพและควำมเหมำะสมเดมิโดยค ำนึงถงึ
ประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 
 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่ำงเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภำพ

กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คำ่ใชจ่้ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต คำ่ซกัรดี มนิบิำรใ์นหอ้ง รวมถงึคำ่อำหำร 

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่ใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวัิต ิอบัุตเิหตุ 

ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิอืน่ 

 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม/เทีย่ว เทีย่วละ 400 บำท 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท  

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารอง

ทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซี่ไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้ือว่ำ

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลำ 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆ
ถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำร

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจองกับทำงบรษัิทเป็น
ลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไมร่ับยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่่ำกรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรตำ่งๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน หรือหักค่ำใชจ่้ำยที่เกดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิคำ่ทัวร ์50% และหักคำ่ใชจ่้ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก ่คำ่ยำนพำหนะ รำ้นอำหำร โรงแรมที่

พัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธกำร
เขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ และ
เวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของ

ทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ 
ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ
ของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้  

  
  
 
 


