
 

(1) 

 

 

 

 

เปิดพเีรียดใหม่ !! กรกฎาคม - สิงหาคม 64 
** แถมฟรี!! นํ้าหนกักระเป๋า 20 ก.ก ** 

 



 

(2) 

วนัแรก   สนามบินน่าน - วดัมิง่เมือง - ศาลพระหลกัเมืองน่าน – Swensen’s @กาดน่าน 

วดัพระธาตุเขานอ้ย – ถนนคนเดินเมืองน่าน - เขา้สู่ที่พกั ( ตวัเมืองน่าน )  
 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD ) 

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

บริการ SNACK BOX (1)  

08.30 น. ออกเดินทางสู่ จ. น่าน โดยสายการบิน นกแอร ์เที่ยวบิน DD 172 
 

09.45 น. เดินทางถงึ สนามบิน จ.น่าน หลังจากรับสมัภาระแล้ว ให้ท่านทาํธุระส่วนตัว 
 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ วดัมิง่เมือง เป็นที่ประดษิฐาน ศาลพระหลกัเมือง ของจังหวัดน่าน 

ลักษณะเด่นคือ ลายปูนป้ันที่ผนังด้านนอกของพระอโุบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก 

เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมภีาพจิตรกรรมฝาผนังแสดง

ให้เหน็วิถชีีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน   
 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร (2)  

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นําท่านเดินทางไปร้าน Swensen’s @กาดน่าน สาขาเดียวเลยกว่็าได้ ที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งร้าน สไตล์บ้านไทล้ือ ตามแบบฉบับของชาวน่านแท้ๆ บอกเลยว่าร้าน

สวยมาก ใครไปจังหวัดน่านช่วงน้ีต้องห้ามพลาดไปเช็คอินให้ได้  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่                

วดัพระธาตุเขานอ้ย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็น

พระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทาํจากทองคาํหนัก 

27 บาท ตรงจุดน้ีท่านยังสามารถชมวิวเมอืงน่านได้อย่างสดุลูกหูลูกตา แบบ 360 องศา   

 

 

 

 

 

 

 



 

(3) 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็น เพือ่ใหท่้านไดส้นุกกบัการชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินน่าน  
 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่าน เมืองเก่า หน้าวัดภูมินทร์ ตลาดกลางคืนที่น่ี เปิด

แค่ 3 วัน ศุกร์-เสาร์-อาทติย์ มีของกนิของอร่อยพ้ืนเมืองจาํนวนมาก ขอแนะนาํ คือ ข้าวซอย

ไก่ และ ขนมจีนนํา้เงี้ยว   
 

 
 

นาํท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมนํ้าทองน่าน ( ตัวเมอืงน่าน ) 
 

 
 

วนัทีส่อง วดัศรีมงคล - อ.ปัว - วดัภูเก็ต - รา้นกาแฟไทลื้ อ - ชมุชนไทลื้ อ รา้นลําดวน 

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 – ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือ

สินเธาว ์– เขา้สู่ที่พกั ( ตวัเมืองน่าน )  

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (3) 

 

 
 

 

 

 

 

 

นาํ

จากน้ันนาํท่านเดินทางไป “วดัศรีมงคล” (กง๋) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ี่มีช่ือที่สดุของวัดน้ีคือ หลวงปู่กง๋  ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมี

ทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน 

บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักน่าน 

มีสะพานไม้ไผ่เช่ือมจากตัววัดสามารถลงไป

เดิ น เล่น ถ่ ายภาพ ได้   จาก น้ันนํ าท่ าน

เดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัด

น่าน นําท่านเดินทางสู่ วดัภูเก็ต ที่มาของ

ช่ือวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทาง

ภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วนคาํว่า “เกต็” 

มาจากวัดตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านเกต็ ดังน้ันจึง

ได้ช่ือว่า “วัดภูเกต็” ตามลักษณะที่ตั้งที่ระเบียงวัดจะมีที่ให้อาหารปลา การให้อาหารปลา

จะต้องเทลงท่อประปาสีฟ้า แล้วอาหารปลาจะไหลผ่านท่อยาวลงไปที่บ่อด้านล่าง จากวิว



 

(4) 

ระเบียงวัดจะได้ชมวิวทุ่งนาข้าวเขียวขจี ของร้านตูบนาไทล้ือ ร้านกาแฟเจ้าดัง เป็นวิวสวยๆ ที่

ต้องถ่ายรูปความงดงามเป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ รา้นกาแฟไทลื้ อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา  ตัวร้านเป็น

ลักษณะบ้านแบบไทล้ือ และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นอกจากน้ันท่านยังสามารถเลือกซื้ อของที่

ระลึกผ้าทอไทล้ือ ผ้าทอนํา้ไหลลายโบราณ ของดีของเมืองปัวได้ ที่ รา้นลําดวนผา้ทอ จากนัน้

นําท่านแวะถ่ายรูป “ถนนหมายเลข 3 Unseen แห่งใหม่ของจังหวัดน่าน คือ “โค้งเลข 3” อยู่

บนทางหลวงสายสันติสุข – บ่อเกลือ โดยโค้งเลข 3 น้ี มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่ลัด

เลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ข้างทางที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ของเส้นทางน้ี ทาํให้เมื่อขับรถมาถึง

บริเวณจุดดังกล่าว จะมองเหน็เส้นถนนที่โค้ง ดูคล้ายกบัเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร (4) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

(5) 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูง

ห่างจากระดับนํา้ทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน  จากน้ันนําท่านชม บ่อเกลือ

สินเธาว ์แหล่งชุมชนที่มีการทาํบ่อเกลือมาหลายช่ัวอายุคน โดยชาวบ้านจะตักนํา้เกลือจากบ่อ

ใต้ดินแล้วให้ไหลมาตามรางท่อไม้ไผ่ เพ่ือที่จะนาํนํา้เกลือมาต้มให้เหลือแต่เมด็เกลือเรียกว่า 

"เกลือภเูขา" ซึ่งชาวบ้านจะนาํมาบริโภค และกรอกใส่ถุงเลก็ ๆ แบ่งขายให้กบันักท่องเที่ยว ซึ่ง

กจ็ะมีการเพ่ิมไอโอดีนให้ด้วย สามารถนาํมาขัดผวิและทาํอาหารได้อย่างปลอดภัย  
 

เย็น   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (5) 
 

นาํท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมนํ้าทองน่าน ( ตัวเมอืงน่าน ) 
 

 

 
 

วนัทีส่าม สกัการะขอพรพระบรมธาตุแช่แหง้ - พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน – เช็คอิน

แลนดม์ารค์ดงั @วดัภูมินทร ์ชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั “ปู่ม่านย่าม่าน”  

รา้นกาแฟน่าน Erabica Coffee-  ซ้ือของฝาก - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (6) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

นาํท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แหง้ เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสโุขทยั เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมากมีความ

เช่ือกนัว่าผู้ที่ได้มาสกัการะองค์พระธาตุแช่แห้ง จะทาํให้ชีวิตอยู่ดี มีสขุ ปราศจากโรคภัยต่างๆ

การงานเจริญก้าวหน้า อนุโมทนา จากน้ัน

นํ าท่ าน เดิ นท างสู่  พิ พิ ธภัณ ฑ สถาน

แห่งชาติน่าน  เคยเป็นศาลากลางจังหวัด

น่าน ก่อนเปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติอ ย่างเป็นทางการในปี  พ .ศ . 

2517 ไฮไลท์สาํคัญคือ งาชา้งดํา ซึ่งเป็น

ของคู่บ้านคู่ เมือง ในพิ พิธภัณฑสถาน

แห่งชาติน่านยังมี ซุ้มลีลาวดี ถือเป็นอีก

หน่ึงจุดที่ต้องไม่พลาด ต้นลีลาวดีเรียงกัน



 

(6) 

เป็นแนวยาว อสิระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศัย  จากน้ันนาํท่านเดินทางไป วดัภูมินทร ์พาท่าน

ไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว                    

“ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่มกระซิบ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หน่ึงกาํลังกระซิบสนทนาและมี

ช่ือเสียงว่าเป็นภาพ "กระซิบรกับนัลือโลก" ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและ

เป็นภาพที่โดดเด่นประจาํวัดภมูินทร์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร (7) 
 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ รา้นกาแฟน่าน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟ่ี) อีก 1 สถานที่

ท่องเที่ยวเมืองน่านที่ไม่ควรพลาด ร้านกาแฟที่ตกแต่งแนวยุโรปย้อนยุค ร้านตกแต่งสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

แถมบรรยากาศดีอกีด้วย ให้ท่านได้สมัผัสความอร่อยจากเมลด็กาแฟน่านโดยเมลด็กาแฟสาย

พันธุ์อาราบิก้าแท้ 100 % ที่ปลูกบนดอยสวนยาหลวง  ทางร้านมีจาํหน่ายเมลด็กาแฟคั่ว และ

กาแฟดริปซอง  จากน้ันก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ นาํท่าน แวะซ้ือของฝาก เมืองน่านก่อน

กลับกรุงเทพฯ 

 

  ได้เวลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน นาํท่านเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระ  

 

19.10 น. เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร ์เที่ยวบิน 179 

20.25 น. เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

------------------------------- 



 

(7) 

** เงือ่นไขการสํารองที่น ัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนทําการจองหากท่านชําระเงินแลว้จะถอื

ว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

อตัราค่าบริการ :  

กําหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน สายการบนิ 

วนัที่ 24 – 26 กรกฎาคม 64 ( วนัอาสาฬหบูชา) 12,999 นกแอร ์(DD) 

วนัที่ 25 - 27 กรกฎาคม 64 ( วนัเขา้พรรษา) 12,999 นกแอร ์(DD) 

วนัที่ 26 - 28 กรกฎาคม 64 ( วนัเขา้พรรษา) 12,999 นกแอร ์(DD) 

วนัที่ 03 – 05 สิงหาคม 64 ( โปรโมชัน่ ) 9,999 นกแอร ์(DD) 

** ค่าพกัเดีย่ว 2,000 บาท / ไม่มีราคาเด็ก   
 

อตัรานี้ รวม  

 ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป – กลบั ( สายการบินนกแอร ์) 

 แถมฟรี!! นํ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 ก.ก.  

 คนขบั + รถตูป้รบัอากาศตลอดการเดินทาง  

 ไกด ์1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 2 คนื ห้องละ 2 – 3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ 

 กรณห้ีองพักคู่แบบ TWN เตม็ หรือไม่ม ีทางบริษัทขอปรับห้องพักเป็นแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณรีะบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเตม็หรือไม่มขีอปรับเป็นห้อง 

TWN แทน กรณห้ีองพัก 3 ท่าน ต้องพักเป็นห้อง TRP เท่าน้ัน  

 ค่าอาหาร 7 ม้ือ ( ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร)์  

 ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาํหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอบัุติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 

 ค่าประกันคุม้ครองโควดิ 19 (คุม้ครองรายปี) หากไดรั้บการวนิิจฉัยโรคจากแพทยเ์ป็นครัง้แรก

ว่าติดเชื้ อโควดิ 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท ) 
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เงือ่นไขการรบัประกนัภยั  

1. ผู้ขอเอาประกนัภัยต้องมสีญัชาติไทยและพานักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี  

2. ผู้ขอเอาประกนัภัยสามารถทาํประกนัภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่าน้ัน  

3. ผู้ขอเอาประกนัภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเช้ือไวรัสโควิด 19 หรือไม่ถูกกกัตัวโดยภาครัฐ เน่ืองจาก

ต้องสงสยัว่าติดเช้ือโควิด 19 ก่อนทาํประกนัภัย  

4. ผู้ขอเอาประกนัต้องมีร่างกายแขง็แรงสมบูรณ ์ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส ์   

 โรคมะเรง็ หรือผู้ป่วยติดเตียง  

5. ผู้ขอเอาประกนัภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ที่ทาํงาน 

 เกี่ยวข้องกบัสนามบิน เคร่ืองบิน หรือเรือเดินทะเล  

6. การประกนัภัยน้ีไม่คุ้มครองผู้เอาประกนัภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอกี 3 เดอืนนับจาก 

 วันที่เร่ิมคุ้มครอง  

7. การประกนัภยันี้ มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วนัสําหรบักรมธรรมปี์แรก  

8. การประกนัภัยน้ีคุ้มครองเฉพาะการติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ที่เกดิขึ้นในประเทศไทยเทา่น้ัน  

9. ผู้เอาประกนัต้องกรอกใบคาํขอเอาประกนัภัยให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชน 
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

 ค่าทิปไกด ์( 300/คน/ทริป)  

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาท ิค่าซักรีด ค่าอาหารมื้ออสิระต่างๆ 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 300 บาท / ท่าน / ทริป 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณทีี่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณต้ีองการใบกาํกบัภาษี) 
 

 

เงือ่นไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตอีอก 8 ท่านข้ึนไป ในกรณผู้ีเดินทางไม่ถงึ 8 ท่าน ราคาทวัร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งน้ี 

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน 

2. ยกเลิกทวัร ์ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดข้ึน อาท ิค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน , ค่ามัด

จาํรถตู้ ,ค่ามัดจาํโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ    

3. ยกเลิกทวัร ์นอ้ยกว่า 15 วนัยึดเงินค่าทวัร ์100% ( เนื่องจากทุกอย่างมกีารจ่ายขาดแลว้ )  

4. การไม่ชาํระค่าใช้จ่ายตามกาํหนดบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิก และ ริบเงินมัดจาํ 

5. เลือ่นการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 45 วนั มิฉะน้ันจะไม่สามารถเล่ือน

การเดินทางได้ 
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การชําระเงิน 

1. วางเงินมดัจําภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง ท่านละ 5,000 บาท  

2. ชําระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ชําระเต็มจํานวน 100% 

4. หากไม่ชาํระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจาํคืนได้ 
 

หมายเหตุ  

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ทาํใหท่้าน

ตกทริปท่องเทีย่วท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มี

การคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์

และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับ

บริษัทฯ เป็นการชาํระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด

อบัุติเหตุที่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสดุความสามารถที่

จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันจะไม่มีการคืนเงินให้สาํหรับค่าบริการ

น้ันๆ  
 

  

 “ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

 


