
 

 



 

วนัแรก จุดนดัพบ – ปั้มน ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ตรงขำ้มมหำลยัหอกำรคำ้ไทย – จงัหวดันำ่น 

 

19.30 พรอ้มกันที ่ปั้มน ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ตรงขำ้มมหำลยัหอกำรคำ้ไทย ไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรับแกท่่ำน 
20.00 ออกเดนิทำงสู ่จงัหวดันำ่น (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 9 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีส่อง เฮอืงฮงัตอ่ – วดัศรพีนัตน้ – วดัม ิง่เมอืง – วดัพระธำตุชำ้งค ำ้ – วดัภูมนิทร ์– พพิธิภณัฑสถำนแห่งชำตนิ่ำน 
– โบรำณสถำนวดันอ้ย – ซุม้ลลีำวด ี– วดัพระธำตุแช่แหง้ – วดัพระธำตุเขำนอ้ย – ถนนคนเดนินำ่น 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้แบบทอ้งถิน่ .. โจก๊/ขำ้วตม้/ตม้เลอืดหมู เป็นตน้ 
 

น ำท่ำนเช็คอนิจบิชำกำแฟที่ เฮอืนฮงัตอ่ กำแฟนำ่น ซึง่เป็นรำ้นกำแฟทีร่วมเอำกำแฟจำกแหล่งปลูกต่ำงๆของจังหวัด

น่ำนมำไวท้ีน่ี่ เป็นรำ้นที่มขีนำดใหญ่บรรยำกำศด ีมมีุมใหถ่้ำยรูป,มุมใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้่ำนสัมผัสกับบรรยำกำศสบำยๆ 
ร่มรืน่ 
 

 
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภู์คำ โดยพญำพันตน้ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนำม

ผูส้รำ้ง คือพญำพันตน้ วหิำรของวัดศรพัีนอน้ มคีวำมสวยงำมเป็นสง่ำดว้ยสทีองเหลอืงอร่ำม และเป็นอกีวัดทีม่ีจติรกรรม
ปูนป้ันที่สวยงำม พญำนำคเจ็ดเศียรตัง้เด่นเป็นสง่ำเฝ้ำบันได หนำ้วหิำร และภำยในวหิำรช่ำงชำวน่ำน ไดเ้ขียนภำพ
ลำยเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจำ้และประวัติกำรก ำเนิดเมืองน่ำน มันเป็นภำพเขยีนลำยเสน้ลงสธีรรมชำติสวยงำมและ

ทรงคุณค่ำอย่ำงยิง่  
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัม ิง่เมอืง ตัง้อยู่ทีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นที่ประดษิฐำนเสำหลักเมอืงของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มี
เสำหลักเมอืงทีเ่ป็นท่อนซงุขนำดใหญ่สองคนโอบ ต่อมำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตัง้ชือ่ว่ำ วัดมิง่เมอืง ตำมชือ่

ทีเ่รยีกเสำหลักเมืองว่ำ เสำมิง่เมอืง ต่อมำปี 2527 ไดม้ีกำรรื้อถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วมสมัย
แบบในปัจจุบัน โดยตกแต่งลำยปูนป้ันที่ผนังดำ้นนอกของพระอโุบสถ มีควำมสวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมอืตระกูล

ชำ่งเชยีงแสน มีควำมวจิติร งดงำมมำก ภำยในมีภำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของชำวเมอืงน่ำน ฝีมือช่ำง
ทอ้งถิน่ยุคปัจจุบัน และในบรเิวณวัดยังเป็นที ่ประดษิฐำนเสำหลักเมือง ซึง่อยู่ในศำลำจตุรมุข ดำ้นหนำ้พระอโุบสถ เสำ
หลักเมืองสงูประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตรม์ีชือ่ 

เมตตำ กรุณำ มุทติำ อเุบกขำ 



 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระธำตุชำ้งค ำ้วรวหิำร สรำ้งขึน้โดยพญำภูเข่ง เจำ้ผูค้รองนครเมอืงน่ำน อำยุมำกกว่ำ 600 ปี 
ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดยีช์ำ้งค ้ำ ทรงลังกำ สูง

ตระหง่ำนมีรูปป้ันรูปชำ้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก 
เป็นศลิปะทีน่่ำนรับผ่ำนอำณำจักรสโุขทัย มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลักษณ์ 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ เป็นวัดทีแ่ปลก
กว่ำวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหำรสรำ้งเป็นอำคำรหลังเดียวกันประตูไม ้
ทัง้สีท่ศิ แกะสลักลวดลำยโดยช่ำงฝีมือลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้

ฝำผนังยังแสดงถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่ำนมำตำม
พงศำวดำรของเมืองน่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระ
อโุบสถทรงจตุรมุข พระประธำนจตุรพักตร ์นำคสะดุง้ขนำดใหญ่แห่แหน

พระอุโบสถเทินไวก้ลำงล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศลิปกรได ้
สันนิษฐำนว่ำ เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระ
อโุบสถ ตรงใจกลำงประดษิฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค ์หันพระ

พักตรอ์อก ดำ้นประตูทัง้สีท่ศิ หันเบือ้งพระปฤษฏำงค ์ชนกันประทับ น่ัง
บนฐำนชุกช ีเป็นพระพุทธรูปปำงมำรวชัิย ผูท้ี่ไปชมควำมงำมของ พระ

อุโบสถนี้ไม่ว่ำจะเดนิขึน้บันไดทิศใด จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูป
ทุกดำ้น  ภำยในจะมีภำพจิตรกรรมฝำผนังชื่อดัง "ปู่ม่ำนย่ำม่ำน หรือ 
หนุ่มกระซบิ" ผลงำนของหนำนบัวผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สำยไทลือ้ เป็น
ภำพชำยหญิงคู่หนึ่งก ำลังกระซิบอยู่ และเป็นภำพที่ รูจ้ักกันในชื่อ 
"กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นทีน่ยิมกันในหมู่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งมำถ่ำยรูปกับภำพจติรกรรมฝำผนังนี้ 
 



 

 
 
น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑสถำนแห่งชำตนิ่ำน ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองน่ำนใกลก้ับ

วัดภูมินทร์ เป็นอำคำรแบบยุโรปซึง่เขำ้มำในสมัยรัชกำลที่ 5 ผสมผสำนกับ
สถำปัตยกรรมทอ้งถิ่นเมืองน่ำน เดิมเป็น หอค ำ ซึ่งเป็นที่ประทับและที่ว่ำ
รำชกำรของพระเจำ้สุรยิพงษ์ผรติเดชฯ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เคยใชเ้ป็นที่ตัง้

ศำลำกลำงจังหวัดแห่งแรกของจังหวัดน่ำน ภำยในพพิิธภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ชัน้ 
ชัน้ล่ำงจัดแสดงชีวิตควำมเป็นอยู่ของชนเผ่ำต่ำง ๆ ในจังหวัดน่ำน รวมทั ้ง
เทศกำลงำนประเพณีที่ส ำคัญของจังหวัด เช่น กำรสบืชะตำ กำรแข่งเรอื ส่วน

ชัน้บนจัดแสดงโบรำณวัตถุสมัยต่ำง ๆ ที่พบในจังหวัดน่ำน ตั ้งแต่ยุคก่อน
ประวัตศิำสตร์ จนถึงยุคเจำ้ผูค้รองนครน่ำน สิง่ของในพิพิธภัณฑ์ชิน้ที่ส ำคัญ 
ไดแ้ก ่งำชำ้งด ำ วัตถุมงคลคู่บำ้นคู่เมอืงน่ำน สมบัตขิองเจำ้ผูค้รองนครเมือง

น่ำนรักษำสบืต่อกันมำหลำยช่ัวคน เป็นงำชำ้งขำ้งซำ้ย ยำว 94 เซนตเิมตร วัด
โดยรอบส่วนที่ใหญ่สุดได ้47 เซนตเิมตร มนี ้ำหนัก 18 กโิลกรัม ไดม้ำในสมัย

พระยำกำรเมอืงเจำ้ผูค้รองนครน่ำนองคท์ี ่5 
 
น ำท่ำนชม โบรำณสถำนวดันอ้ย หรือ วัดนอ้ย เป็นวัดขนำดเล็กที่สุดใน

จังหวัดน่ำน ตัง้อยู่ภำยในพิพธิภัณฑสถำนแห่งชำต ิใตต้น้โพธิ ์มีต ำนำนเล่ำ
ขำนกันมำว่ำ พระเจำ้สุริยพงษ์ผริตเดช เจำ้ผูค้รองนครน่ำน องค์ที่ 63 ได ้
กรำบบังคมทูลถงึจ ำนวนวัดในเมืองน่ำนต่อพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้

เจำ้อยู่หัว รัชกำลที่ 5 แต่ปรำกฏว่ำนับจ ำนวนเกนิไป 1 วัด ดว้ยควำมซือ่สัตย์
จงึไดส้รำ้งวัดนอ้ยแห่งนี้ โดยใหช้่ำงพื้นเมอืงน่ำนก่อสรำ้งวัดตรงโคนตน้โพธิ์
หนำ้หอค ำหรือวังที่พระองค์ประทับเพื่อใหค้รบตำมจ ำนวน คนที่มำสักกำระ

มักจะขอเรือ่งควำมซือ่สัตย ์
 
จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ซุ้มต้นลีลำวดีหรือต้นล ัน่ทม บรเิวณหนำ้

พพิธิภัณฑ์แห่งชำตนิ่ำน พพิิธภัณฑสถำนแห่งชำตนิ่ำน ตัง้อยู่ภำยในคุม้ของ
อดตีเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ที่มตีน้ลีลำวดขี ึน้เป็นแถวเรยีงรำย แผ่ขยำย
กิง่กำ้น โคง้เขำ้หำกันเป็นอโุมงค ์

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั 

 



น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระธำตุแช่แหง้ พระอำรำมหลวง พระธำตุประจ ำปีเกดิ ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดิมเป็นวัด

รำษฎร ์ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสัมพันธ ์ระหว่ำงเมอืงน่ำนกับเมอืงสโุขทัยในอดตี 
จำกพงศำวดำรเมืองน่ำนกล่ำวว่ำ พระยำกำรเมือง เจำ้นครน่ำนไดอ้ัญเชญิพระบรมสำรรีกิธำตุจำก กรุงสุโขทัย (กระดูก

ขอ้มอืขำ้งซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภูเพยีงแชแ่หง้ 
 

 
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระธำตุเขำนอ้ย องคพ์ระธำตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึง่อยู่ดำ้นตะวันตกของตัวเมืองน่ำน 
สรำ้งในสมัยเจำ้ปู่แข็ง เมือ่ปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตุเป็นเจดียก์่ออฐิถือปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยใน

บรรจุพระเกศำธำตุขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไดรั้บกำรบูรณปฏสัิงขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจำ้สุรยิพงศผ์รติ
เดชฯ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่ำงชำวพม่ำ จำกวัดพระธำตุเขำนอ้ย สำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัว
เมืองน่ำน ปัจจุบันบรเิวณลำนชมทวิทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่ำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำง

ประทำนพร บนฐำนดอกบัวสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนัก 27 บำท 
 



 
 
เย็น อสิระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว 

 

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงน่ำน หรือ ถนนคนเดนิกำดข่วงเมอืงน่ำน เปิดทุกวันศุกร์-อำทิตย์  ตัง้แต่ 
17.00 – 22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหว่ำงลำนขว่งเมอืง หนำ้ศูนยบ์รกิำรนักท่องเทีย่ว ไปถงึสำมแยกถนนจัทร
ประโชต ิใหท้่ำนเลอืกซือ้อำหำรมำกมำย มทีัง้อำหำรพืน้เมอืง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผำ้พืน้เมือง ของฝำกของทีร่ะลกึแฮนด์

เมดต่ำงๆจำกจังหวัดน่ำนของไดจ้ำกทีน่ี่ ในรำคำย่อมเยำ อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นตำมอัธยำศัย 
 

ทีพ่กั ชมนำ รสีอรท์ / ลลีำวด ีรสีอรท์ หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม เดอะววิ@กิว่มว่ง – ถนนหมำยเลข 3 – บอเกลอืวนิเธำว ์– บำ้นสะปัน – จุดชมววิดอยภูคำ 1715 – วดัภูเก็ต – 
โกโก ้วอลเลย่ ์คำเฟ่ 

 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท้่ำนไดสั้มผัสกับววิของธรรมชำตขิองเมอืงน่ำนแบบสดุลูก
หูลูกตำ พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้่ำนถ่ำยรูปตำมอัธยำสัย 

 



 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อ ำเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ทีเ่ป็นอกีหนึ่งเสน้ทำงทีเ่รยีกกันว่ำ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึง่

อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำตอิันแสนสงบ พรอ้มสัมผัสกับธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อกีทัง้ยังมภีูเขำและตน้ไมป้ก
คลุมทัง้พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมุมสงู 

 

 น ำท่ำนถ่ำยรูป ถนนหมำยเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้ำ ปัว-บ่อเกลอื-สันตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็นทีน่ยิม
ของนักท่องเทีย่วในกำรแวะถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหว่ำงกำรเดนิทำงมำท่องเทีย่วจงัหวัดน่ำน 

 

 
 



  น ำท่ำนเดนิทำงถงึ บ่อเกลอืสนิเธำวโ์บรำณ เกลอืภูเขำทีม่เีพยีงแห่งเดียวใน

โลก เดมิมชีือ่เรียกว่ำ “เมอืงบ่อ” หมำยถงึ เมอืงทีม่บ่ีอเกลอืสนิเธำวอ์ยู่ในพืน้ที ่
เป็นบ่อเกลือทีม่ีอำยุกว่ำ 800 ปี ท่ำนจะไดสั้มผัสวถิีชำวบำ้น ทีป่ระกอบอำชพี

ผลติเกลือภูเขำแบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูปจำกเกลือ
ได ้เชน่ ดอกเกลอื เกลอืแกง เกลอืสปำ ยำสฟัีนเกลอื เป็นตน้ (หมำยเหตุ : งด
สำธติวธิีท ำเกลือในช่วงเทศกำลเขำ้พรรษำ เนื่องจำกเป็นช่วงฤดูฝนท ำใหไ้ม่

สำมำรถตำกเกลอืได)้  
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั  

 
น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำติที่ บำ้นสะปัน ตั ้งอยู่ในอ ำเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลือภูเขำประมำณ  9 กโิลเมตร  เป็นชุมชนเล็กๆ 

แสนสงบ ที่ตัง้อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำตขิองขนุเขำ มลี ำธำรไหลผ่ำน และในชว่ง
หนำ้ฝนฤดูท ำนำ ยังสำมำรถชมววิทวิทัศน์ของนำขำ้วเขยีวขจีไดอ้ีกดว้ย เรยีกไดว่้ำหำกแวะมำเทีย่วบ่อเกลอืภูเขำขับรถ
เลยไปอกีเพยีงไม่กีน่ำทกี็จะถงึหมู่บำ้นสะปัน เหมำะส ำหรับมำพักผ่อน ปล่อยชวีติใหเ้ดนิไปอย่ำงชำ้ ๆ 

 
จำกนั้นน ำท่ำนชม จุดชมววิดอยภูคำ 1715 จุดแวะพักชมววิที่สูงห่ำงจำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระ
อำทติยข์ ึน้และพระอำทติยต์กได ้โดยมรีะยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – 

บ่อเกลอื มองเห็นภูเขำสลับซับซอ้น  
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัภูเก็ต หมำยถงึ วัดบำ้นเก็ตทีอ่ยู่บนภู หรอื ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดทีม่ภีูมทิัศน์และววิทีส่วยงำมมลีำน

ชมววิที่สำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มีเทือกเขำอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ ดำ้นล่ำงมี
แม่น ้ำไหลผ่ำน ทำงวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผ่ำนท่อไหลลงไปใหก้ับฝูงปลำได ้

 

 
 

น ำท่ำนเช็คอนิ โกโก ้วอลเล ่คำเฟ่ เป็นคำเฟ่ทีม่คีวำมพเิศษตรงนี้ ทำงรำ้นปลูกโกโกเ้อง มเีมนูใหล้องทำนหลำกหลำย
เมนูโกโก ้สำยโกโกห้ำ้มพลำด นอกจำกนี้คำเฟ่ยังมจีุดถ่ำยรูปมำกมำยใหไ้ดเ้ซลฟ่ีเช็คอนิชคิๆอกีดว้ย และถอืเป็นคำเฟ่
ชือ่ดังของปัวเลยทเีดยีว 

 
เย็น บรกิำรอำหำรค ำ่  
ทีพ่กั ฮกั ปัว โฮเทล หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 
 

 
 
 



วนัทีส่ ี ่ ฟำรม์เห็ดบำ้นหวัน ำ้ – วดัศรมีงคล (วดักง๋) – จงัหวดัแพร ่– พระธำตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ 

 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ฟำรม์เห็ดบำ้นหวัน ำ้ เป็นโฮมสเตย ์รำ้นอำหำรที่โด่งดงัในอ ำเภอปัว โดยเมนูทีเ่ป็นซกิเนเจอรก์็คือ 
“พซิำ่เห็ด” นอกจำกจะมอีำหำรและทีพั่กแลว้ ยังมจีุดในท่ำนไดนั้ง้ชมววิสดุลูกหูลูกตำ ดึม่ด ่ำกับบรรยำกำศสโลไลฟ์   

 

 
 
น ำท่ำนเขำ้สู่ วดัศรมีงคล (วดักง๋) เป็นวัดเกำ่แกท่ี่ไดรั้บพระรำชทำนวสิุงคำมสมีำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ี่มชีือ่

ทีสุ่ดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภำยในวัดมสีิง่ที่น่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงที่มภีำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลยีนแบบ
กำรวำดของหนำนบัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลื้อ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังที่วัดภูมนิทร์และวัดหนองบัวของ
จังหวัดน่ำนโดยบรเิวณลำนชมววิ ทำงวัดไดจ้ัดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ่้ำยภำพหลำยจุด รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศ

ไทยๆ ใหพั้กผ่อนหย่อนใจ มทีัศนียภำพทีง่ดงำม มองเห็นทุ่งนำเขยีวขจ ีและทวิเขำของดอยภูคำเรยีงรำยสลับซับซอ้น 
 

 
 

 หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ จงัหวดัแพร่ เป็นจังหวัดในภำคเหนือของประเทศไทย อดีตนครรัฐอิสระขนำดเล็ก มี
ลักษณะภูมปิระเทศเป็นทีร่ำบระหว่ำงภูเขำ โดยมทีวิเขำลอ้มรอบ และมแีม่น ้ำสำยส ำคัญไหลผ่ำนคอืแม่น ้ำยม 

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั  
 
น ำท่ำนสักกำระ วดัพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง เป็นวัดศักดิส์ทิธิเ์ก่ำแก่คู่บำ้นคู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระ

ธำตุประจ ำปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีขำล ตัง้อยู่เลขที ่1 หมู่ที ่11 ถนนชอ่แฮ ต ำบลชอ่แฮ อ ำเภอเมอืงแพร่ จังหวัดแพร่ บนเนื้อ
ที ่175 ไร่ บุคคลใดทีม่ำเทีย่วจังหวัดแพร่แลว้จะตอ้งมำนมัสกำรพระธำตุชอ่แฮ เพือ่เป็นสริมิงคลกับตนเอง จนมคี ำกล่ำว
ว่ำ ถำ้มำเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ไดม้ำนมัสกำรพระธำตุช่อแฮเหมือนไม่ไดม้ำจังหวัดแพร่ พระธำตุช่อแฮ พระธำตุ

ประจ ำปีเกดิปีเสอื (ปีขำล) พระธำตุชอ่แฮ เป็นพระธำตุ1 ใน12 รำศี คือ เป็นพระธำตุประจ ำปีเกดิส ำหรับคนที่เกดิปีเสอื 
(ปีขำล) หำกน ำผำ้แพรสำมสไีปถวำยจะท ำใหช้วีติมีพลังคุม้ครองป้องกันศัตรูได ้กำรสวดและไหว ้ใหเ้ริม่ตน้นะโม 3 จบ 



แลว้สวดตำมดว้ยคำถำบูชำพระธำตุ 5 จบ พลังบำรมีจะดลบันดำลใหม้ีชวีติที่ดีข ึน้ พระธำตุช่อแฮ หมำยถงึ เจดียบ์รรจุ

พระบรมสำรรีกิธำตุพระศอกซำ้ยและพระเกศำธำตุของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้และประดับบูชำดว้ยผำ้แพรอย่ำงด ี
 

 
 

22.30 เดนิทำงถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ ... พรอ้มควำมประทับใจ (เป็นเวลำโดยประมำณเทำ่น ัน้) 

 
** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 



 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

22 – 25 เมษำยน 2564 6,599 2,000 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2564 7,599 2,000 

06 – 09 พฤษภำคม 2564 6,599 2,000 

13 – 16 พฤษภำคม 2564 6,599 2,000 

20 – 23 พฤษภำคม 2564 6,599 2,000 

27 – 30 พฤษภำคม 2564 6,599 2,000 

03 – 06 มถิุนำยน 2564 6,599 2,000 

10 – 13 มถิุนำยน 2564 6,599 2,000 

17 – 20 มถิุนำยน 2564 6,599 2,000 

24 – 27 มถิุนำยน 2564 6,599 2,000 

01 – 04 กรกฎำคม 2564 6,599 2,000 

08 – 11 กรกฎำคม 2564 6,599 2,000 

15 – 18 กรกฎำคม 2564 6,599 2,000 

23 – 26 กรกฎำคม 2564 7,599 2,000 

25 – 28 กรกฎำคม 2564 7,599 2,000 

05 – 08 สงิหำคม 2564 6,599 2,000 

12 – 15 สงิหำคม 2564 6,599 2,000 

19 – 22 สงิหำคม 2564 6,599 2,000 

26 – 29 สงิหำคม 2564 6,599 2,000 

02 – 05 กนัยำยน 2564 6,599 2,000 

09 – 12 กนัยำยน 2564 6,599 2,000 

16 – 19 กนัยำยน 2564 6,599 2,000 



23 – 26 กนัยำยน 2564 6,599 2,000 

01 – 04 ตุลำคม 2564 6,599 2,000 

07 – 10 ตุลำคม 2564 6,599 2,000 

14 – 17 ตุลำคม 2564 6,599 2,000 

22 – 25 ตุลำคม 2564 7,599 2,000 

28 – 31 ตุลำคม 2564 6,599 2,000 

 

 
* กรณีพกั 3 ทำ่น/หอ้ง ทำงโรงแรมจะท ำกำรเสรมิเตยีงไดเ้ทำ่น ัน้ * 

** รำคำทวัรน์ีส้ ำหรบันกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเทำ่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำตมิคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 500 บำท/ทำ่น ** 

 
***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 400 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

 
กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสำรจ ำนวนข ัน้ต ำ่ 6 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสำรไมค่รบตำมจ ำนวนดงักลำ่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

 
เนือ่งจำกพเีรยีดเดนิทำงเป็นช่วงเทศกำล อำจมสีถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำรปิด หรอืไมส่ำมำรถเขำ้ชมได ้

ซึง่อยูน่อกเหนอืกำรควบคุม ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิง์ด หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

โดยจะค ำนงึถงึผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นหลกั 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 ค่ำตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% 
 ค่ำรถบัสปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบุ (ยงัไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรระบุ 

 ค่ำอำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลูกคำ้

เป็นส ำคัญ 
 ค่ำโรงแรมที่พักระดับมำตรำฐำนตำมที่รำยกำรระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ท่ำน เป็นกำรนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่ำน) 

ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสม

เดมิโดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคัญ 
 ค่ำจำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซื้อประกันเพิ่มเพื่อ

คุม้ครองสขุภำพกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มนิิบำร์ในหอ้ง 

รวมถงึค่ำอำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร และ ค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจำกควำมผิดของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร

ปฏวัิต ิอบัุตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลี่ยนแปลง หรือกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุ
สดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
 ค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

 ค่ำสัมภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิอืน่ 
  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 400 บำท  

 

 



เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำค่ำทวัร ์เป็นจ ำนวน 5,000 บำทต่อท่ำน พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน 

เพือ่ส ำรองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช ำระเงนิค่ำบรกิำรส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำ

กรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำนักท่องเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของทำงบรษัิท 

 
เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเลื่อนกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิกำร
จองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อกัษร ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชี

ธนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิค่ำบรกิำรดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน หรอืหักค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นั

เดนิทำงตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร ์50% และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก ่ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 
โรงแรมทีพั่ก ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรอืคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่ำทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดนิทำงหรือใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 
ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศที่เดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นส ำคัญ 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจำก
ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรือ
เสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกับเท่ำนัน้  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


