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สุดปัง เชียงราย น่าน 4 วนั 3 คืน 
 (ไม่ร่วมโครงการทวัร์เทีย่วไทย) 

H I G H L I G H T !!   พระต าหนักดอยตุง   ชมสวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาว 

ไหว้พระธาตุประจ าปีเถาะ   โค้งหมายเลข 3 สุด U N S E E N  

เดนิทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD) 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก   สนามบินดอนเมือง – สนามบินแม่ฟ้าหลวง - พระต าหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาฉุยฟง - วัดร่องเสือเต้น 
– ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย                                                                                                                                      (-/L/-) 

05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ
บินนกแอร์ (DD) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง 

07.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD100   
08.40 น. ถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้    
 

น าท่านเดินทางสู่ พระต ำหนักดอยตุง เป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 
2531 สร้างจากพระราชทรัพยส่์วนพระองค ์ออกแบบผสมผสานระหวา่งชาเลต ์สไตลส์วิสกบัสถาปัตยกรรมลา้นนา 
ตกแต่งภายนอกด้วยปีกไม้ ซ่ึงเป็นไม้สักขนาดเล็กท่ีได้จากการทอนไม้ท่ีไม่ได้ขนาดในสวนป่าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม ้เพื่อให้ไมส้ักท่ีเหลือเจริญเติบโตแข็งแรง ไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป ภายในพระต าหนกับุผนงัดว้ย
ไมส้นจากลงัไมท่ี้ใส่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่น าเขา้มาจากต่างประเทศ ส่วนพื้นเป็นไมส้ักทองท่ีองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไมน้อ้มเกลา้ฯ ถวาย การสร้างพระต าหนกัจึงเป็นตวัอยา่งของการรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้
คุณค่า ชม สวนแม่ฟ้ำหลวง หรือสวนดอยตุง สวนไมด้อกไมป้ระดบัเมืองหนาว สูง 950 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลอยู่
ในแอ่งท่ีราบดา้นทิศเหนือของพระต าหนกั สร้างเม่ือปี พ.ศ.2534 บริเวณท่ีตั้งของสวน สามารถปลูกดอกไมเ้ม่ือง
หนาวได ้จึงมีพระราชประสงค์ให้ปลูกเพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มีโอกาสไปต่างประเทศไดรู้้จกัและช่ืนชมดอกไมท่ี้
แปลกตาแตกต่างจากท่ีพบเห็นโดยทัว่ๆ ไป ภายในสวนไดรั้บการออกแบบตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบันบั
หม่ืนอยา่งสวยงามยิ่ง ราวกบัผืนพรมธรรมชาติท่ีแปรเปล่ียนไปตามทุกฤดูกาลละลานตาดว้ยแปลงไมด้อก และไม้
พุม่ ดอกไมท่ี้น่ีผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนออกดอกตลอดทุกวนัของปี 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชำฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่พื้นท่ีกว่า 500 ไร่ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงกว่า 1,200 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล 
ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและทิวเขาท่ีสวยงาม ตั้งอยู่ในอ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย นอกจากจะเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวใหทุ้กคนไดเ้ขา้มาสัมผสักบัธรรมชาติ ไร่ชา แลว้ท่ีน่ีก็ยงัมีของอร่อยๆ ให้บริการอีกดว้ย (ราคาทัวร์ไม่รวม
อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด) 
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น าท่านเดินทางสู่ วดัร่องเสือเต้น ไฮไลตท่ี์ส าคญัอยูท่ี่พระอุโบสถสีน ้ าเงินท่ีสร้างข้ึน ดว้ยศิลปะแบบไทยประยกุตท่ี์มี
ศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตาใช้เฉดสีเป็นสีน ้ าเงินฟ้าตดักับสีทอง ลวดลายต่างๆ ท่ีพร้ิวไหว โดยเฉพาะ
ประติมากรรมบนัไดพญานาคท่ีใช้เฉดสีเดียวกนันั้นมีความชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทัว่ไป
อยา่งเห็นไดช้ดั ฝีมือการรังสรรคข์อง นายพุทธา  กาบแกว้ หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย ซ่ึงเคยเป็นลูก
ศิษยข์อง อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ชมจิตรกรรมภาพวาดฝาพนงัเก่ียวกบัพระพุทธประวติั โดยใชเ้ฉดสีน ้ าเงินฟ้ามี
ลวดลายท่ีอ่อนชอ้ยงดงาม มีพระประธานสีขาว สูง 6.50 เมตร หนา้ตกักวา้ง 5 เมตร ช่ือวา่ “พระพุทธรัชมงคลบดีตรี
โลกนำถ” ซ่ึงไดรั้บพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รวมทั้งยงั
ไดรั้บพระราชทานนามพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ท่ีหมายความวา่ “พระพุทธเจ้ำทรงเป็นมงคล เจ้ำในควำม
เป็นรำชำ เป็นทีพ่ึง่ในสำมโลก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้น น าท่านสู่ ไนท์บำร์ซ่ำเชียงรำย แหล่งช้อปป้ิงกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเชียงรายสินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายส่วนมากเป็นงาน
ฝีมือชาวเขาและคนทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ผลิตภณัฑ์พื้นเมือง หรือของใชท่ี้ตกแต่งบา้นท่ีท ามา
จากไม ้เป็นตน้  

เยน็         อสิระรับประทำนอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั  โรงแรมบลูลำกูน เชียงรำย หรือระดับเทยีบเท่ำ  
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วนัทีส่อง   เชียงราย - วดัร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - ปัว - วดัภูเกต็ - ล าดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟไทลือ้                                    (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ วดัร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้าง โดยอาจารย ์เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ เม่ือ พ.ศ. 2540 โดย บนพื้นท่ีเดิมของ

วดั 3 ไร่ และขยายออกเป็น 12 ไร่ อุโบสถ ประดบักระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลงัพระประธานซ่ึงเป็นภาพท่ีใหญ่งดงามมาก จากวดัเล็กๆ ซ่ึงอยูใ่น
สภาพค่อนขา้งเส่ือมโทรมน้ีไดก้ลายเป็นศาสนสถานท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเตม็ไปดว้ยลวดลาย
อ่อนช้อยประณีตดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเยี่ยมชมวดัน้ีอย่างคบัคัง่ตลอดปี อุโบสถของวดัร่องขุ่นมีสีขาวบริสุทธ์ิ
สะอาดซ่ึงไดก้ลายเป็นเอกลกัษณ์เป็นท่ีจดจ าของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติซ่ึงพากนัเรียกวดัร่องขุ่นวา่วดัขาว  

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปยงั  สิงห์ปำร์ค  แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ด้วยพื้นท่ีกว่า 8,000 ไร่ 
มากมายดว้ยพืชพรรณต่างๆ ท่ีข้ึนเต็มเนินเขา เช็คอินรูปป้ันสิงห์ทอง สิงห์ยกัษสี์ทองขนาดใหญ่ สะทอ้นแสงแดด
เป็นสีทองอร่าม สัญลกัษณ์ของสิงห์ปาร์ค ท่ีรอตอ้นรับอยูด่า้นหนา้ให้ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก (รำคำทัวร์ไม่รวม
ค่ำรถรถรำง ค่ำกจิกรรมต่ำง ๆ ทีสิ่งห์ปำร์ค) 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  

 น าท่านเดินทางสู่ อ ำเภอปัว จังหวดัน่ำน (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัภูเกต็ ช่ือวดัตั้งตามหมู่บา้นท่ีช่ือวา่หมู่บา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัทางเหนือตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงทาง

เหนือเรียกวา่ “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกนัวา่ วดัภูเก็ต จุดเด่นของวดัคือมีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวดัติดกบัทุ่งนากวา้ง 
พร้อมดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรงลา้นนาประยกุต ์ จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ี
ประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพอ่พุทธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
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จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ ร้ำนล ำดวนผ้ำทอ และให้ท่านไดล้องลิม้
ชิมรสกำแฟพร้อมชมบรรยำกำศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้ำน เช็คอิน
ถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา นอกจากร้านกาแฟบรรยากาศดีดีแลว้ 
ท่านและยงัสามารถซ้ือของท่ีระลึก เช่น ผา้ทอไทล้ือ ผา้ทอน ้ า
ไหล ลายโบราณช่ือดังได้จากร้านแห่งน้ี อิสระตามอธัยาศยั 
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

 เยน็  รับประทานอาหารเยน็  
  ทีพ่กั โรงแรม ฮักปัว รีสอร์ท หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่าม   ปัว - จุดชมวิวภูคา 1715 - หมู่บ้านสะปัน - โค้งเลข 3- ร้านกาแฟเดอะวิว @ กิ่วม่วง - วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง – ตัว
เมืองน่าน – ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน                                                                                                    (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านผา่นชมถนนลอยฟ้ำ ถนนหลวงหมำยเลข 1256 อีกหน่ึงเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอ าเภอปัว สู่อ าเภอ

บ่อเกลือ ช่วงถนนลอยฟ้าตวัถนนจะมีความโคง้และลาดชนัตามสภาพพื้นท่ีถนนคดเค้ียวเลาะตามไหล่เขา ชมววิภูเขา  
สีเขียวของตน้ไมต้ดักบัทอ้งฟ้า สวยงามมาก 
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 น าท่านแวะจุดชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หน่ึงในจุดชมววิท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางผา่นถนนสายน้ี ไฮไลทข์อง

จุดชมววิ 1715 คือววิท่ีสามารถมองเห็นแม่น ้าน่านและภูเขาท่ีซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลถึง 
1715 เมตร  จึงเป็นท่ีมาของช่ือจุดชมวิวแห่งน้ี 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้ำนสะปัน หน่ึงในจุดหมายของใครหลายคน ชุมชน

เล็ก ๆ แสนสงบ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติของขนุเขา มีล าธารไหลผา่น 
และในช่วงหนา้ฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจี
ไดอี้กดว้ย น าท่านเก็บภาพความประทบัใจท่ีสะพำนหมู่บ้ำนสะปัน 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  

จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองน่าน ผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข 1081 สายสันติสุข - บ่อเกลือ ชม โค้งเลข 3 สุด 
UNSEEN มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ท่ีลัดเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ข้างทางปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ท าให้
มองเห็นเส้นถนนท่ีโคง้ ดูคลา้ยกบัเลข 3 โด่ดเด่นข้ึนมาสวยงาม  
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แวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวสวย ท่ีตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา บนเส้นทางระหว่างอ าเภอเมืองน่าน 
อ าเภอสันติสุข และ อ าเภอบ่อเกลือ การตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาท่ีเข้ากับธรรมชาติ สร้างแบบโอเพ่น โดยใช้
เฟอร์นิเจอร์ไมผ้สมกบัไมไ้ผ ่มีมุมนัง่เล่น ดา้นหลงัมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม และ 
ชมววิทิวทศัน์ตามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธำตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวจงัหวดัน่าน ปูชนียสถานท่ีส าคญัของเมือง
น่าน มีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีไดม้าจาก
กรุงสุโขทยั องคพ์ระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้งดา้นละ 22.5 เมตร บุดว้ยทองเหลือง
หมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถานท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของล้านนา และพระธำตุประจ ำปีเกิดของคนปีเถำะ ชาว
ล้านนาเช่ือว่า หากได้ไป “ชุธาตุ” หรือนมสัการพระธาตุประจ าปีเกิดจะ
ไดรั้บอานิสงส์อยา่งยิง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านสู่ ถนนคนเดิน กำดข่วงเมืองน่ำน (เปิด เฉพำะวนั ศุกร์-เสำร์-อำทติย์)  บริเวณถนนผากองดา้นขา้งวดัภูมินทร์ 

ท่ีน่ีมีของขายท่ีน่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นของท่ีระลึกท่ีท าให้นึกถึงเมืองน่าน ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมไปถึงของอร่อย
ของเมืองน่านท่ีน่าลองล้ิมชิมรส 
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เยน็ อสิระรับประทำนอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั  โรงแรม เทวรำช หรือระดับเทยีบเท่ำ  
 

วนัทีส่ี่ วัดพระธาตุเขาน้อย - บ้านนาก๋างโต้ง - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - อุโมงค์ต้นลีลา
วดี - วดัพระธาตุช้างค า้วรวหิาร - วดัภูมินทร์ - สนามบินน่านนคร – สนามบิน                      (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธำตุเขำน้อย ตั้งอยู่บนยอดดอยเขา
น้อย สูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 240 เมตร ตามประวติั 
พระธาตุองค์น้ีสร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจ้าผูค้รอง
นครน่าน เม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 20 จนกระทัง่มีการบูรณะ
คร้ังใหญ่ในสมยัพระเจา้สุริยพงษ์ผริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-
2454 โดยช่างชาวพม่า องค์พระธาตุเป็นเจดียก่์ออิฐถือปูนทั้ง
องค์ ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้  จึงท าให้ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวน่านและ
นกัท่องเท่ียว เดินทางมาสักการะอยูเ่ป็นประจ า นอกจากพระธาตุแลว้ ยงัมีพระพุทธรูปองคใ์หญ่ คือ พระพุทธมหาอุ
ตมมงคลนนัทบุรีศรีเมืองน่าน ปางประทานพรบนฐานดอกบวัสูง 9 เมตร ประดิษฐานอยู่ตรงจุดลานปูน ตรงจุดน้ี
ท่านสามารถชมววิเมืองน่านทั้งเมืองแบบ 360 องศา ชมววิภูเขาท่ีโอบลอ้มเมืองทั้งเมือง สวยงามอลงัการมากทีเดียว 

 

จากนั้น พาท่านแวะเช็คอิน บ้ำนนำก๋ำงโต้ง คำเฟ่สุดเก๋ มีโซนคาเฟ่บริการเคร่ืองด่ืม โซนร้านอาหาร และมีมุมถ่ายรูปเยอะ
มาก ถ่ายมุมไหนก็สวย ธรรมชาติสุด ๆ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ราคาทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 



 

VWCEINNT43DD1NT สุดปัง เชียงราย น่าน 4 วนั 3 คืน (DD) ON JUN 22                12 

น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น วดัหน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมี 
จิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้า
บนัไดหนา้วิหารวดั สีทองเหลืองอร่าม สวยงามตระการตา มี
ความสวยงามมากดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซ่ึงป้ันแต่งโดยช่าง
ชาวน่านช่ือ นายอนุรักษ์ สมศกัด์ิ หรือ"สล่ารง" และภายใน
วิหารไดมี้การเขียนภาพลายเส้นประวติัของพระพุทธเจา้และ
ประวติั การก าเนิดเมืองน่านโดยช่างชาวน่านเป็นภาพเขียน
ลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอยา่งยิง่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  (เมนูข้าวซอย เลศิรส) 

จากนั้น น าท่านสักการะเสำหลกัเมือง ประจ าจงัหวดัน่าน วดัมิ่งเมือง ท่ีประดิษฐานในศาลาจตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถของ
วดั เขา้กราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีแสดงให้เห็นวถีิชีวติของชาวเมืองน่าน ความ
เป็นมาตั้งแต่เจา้ผูค้รองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดทา้ย   
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จากนั้น น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติน่ำน เดิมเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครน่าน เรียกวา่ “หอค า” ภายในจดั
แสดงศิลปะโบราณวตัถุต่าง ๆ ประวติัศาสตร์และชีวิตความเป็นอยูข่องชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขาเผา่ต่าง ๆ 
น าท่านถ่ายภำพเป็นที่ระลึกกับซุ้มอุโมงค์ต้นลีลำวดี บริเวณหนา้ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ท่ีข้ึนเป็นแถวเรียง
รายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไม ้ดูสวยงาม อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 

 
 
จากนั้น น าท่านสู่ วัดพระธำตุช้ำงค ำ้วรวิหำร เดิมช่ือ วดัหลวงกลางเวียง เจา้ผูค้รองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผูส้ร้างข้ึนเม่ือปี 

พ.ศ. 1949 พระวิหารหลวงวดัพระธาตุชา้งค ้าวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมลา้นนา
ไทย ภายในวดัประดิษฐาน เจดียช์้างค ้า เป็นศิลปะสมยัสุโขทยั อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 20 รอบเจดีย ์มีรูปป้ัน
ชา้งปูนป้ันเพียงคร่ึงตวัประดบัอยูโ่ดยรอบฐานรองรับไวด้า้นละ 6 เชือกรวมทั้งหมด 24 เชือก 
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จากนั้น น าท่านสู่ วัดภูมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกวา่ 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวดัน้ีคือ เป็นวดัท่ี

สร้างทรงจตุัรัสมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคลา้ยตั้งอยูบ่นหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตวั โบสถ์และวิหารสร้าง
เป็นอาคารหลงัเดียวกนั ดา้นในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หนัหนา้ออกดา้นประตูทั้ง 4 ทิศ อีกหน่ึง
ส่ิงท่ีนับได้ว่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน่านคือ จิตรกรรมปู่ม่ำนย่ำม่ำน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบัดั้ งเดิมท่ีมี
ช่ือเสียงไปทัว่ หลายคนรู้จกักนัในช่ือ ภำพกระซิบรักบันลือโลก 
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(หำกมีเวลำ) น าท่านแวะร้านของฝาก ของฝากท่ีข้ึนช่ือของเมืองน่าน มีให้เลือกซ้ือหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น ผา้ทอ
พื้นเมือง ผา้ทอมือ ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน น ้าพริกหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และของท่ีระลึกต่าง ๆ มากมาย 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร 
 

18.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD179 
19.40 น. เดินทางถึงสนำมบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 

 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที)่ เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึง
ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

 

หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
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อตัรำค่ำบริกำร 
ก ำหนดวนัเดินทำง รำคำ/ท่ำน พกัเดี่ยว หมำยเหตุ 

23 - 26 มิถุนำยน 65 6,777 +2,500  
30 มิถุนำยน - 03 กรกฎำคม 65 6,777 +2,500  
* ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเทีย่วชำวไทยเท่ำน้ัน กรณเีป็นชำวต่ำงชำติมค่ีำใช่จ่ำยเพิม่ 1,000 บำท  

ค่ำทวัร์ไม่รวมค่ำทปิมคัคุเทศก์และคนขบัรถ ท่ำนละ 400 บำท  (เกบ็ทีส่นำมบิน ณ วนัเดินทำง) 
 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ  พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 10 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN 
BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ 
SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ท่าน/ทริป (ช าระค่าทปิทีส่นามบิน ณ วนัเดินทาง) 
 กรณผู้ีเดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3 % 
 ค่าเลือกทีน่ั่งบนรถตู้น าเทีย่ว (โปรดสอบถามพนักงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช ำระมัดจ ำค่ำทัวร์ ท่ำนละ 3,000 บำท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามท่ีบริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 
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35 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
** เน่ืองจำกรำคำทัวร์นี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน กรณีทำงบริษัทออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว จะไม่สำมำรถเปลี่ยนรำยช่ือผู้เดินทำง ทุก
กรณ*ี* 
 
 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทวัร์ 
เม่ือท่านได้ช าระเงินค่าทวัร์เต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี 

และไม่สามารถเปลีย่นแปลงผู้เดินทางได้ โดยตามหลกัการ “ยกเลกิทวัร์” เป็นไปตามพระราชบัญญตัิธุรกจิน าเทีย่วและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีให้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ
ของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดใด ของบริษทั ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระเงิน
ค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืน ๆ ท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดแลว้ 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ใดใด ทั้งส้ิน 

11. เพ่ือประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านและท าความเข้าใจ อีกคร้ัง ก่อนท าการช าระเงิน เม่ือท่านตกลงช าระเงินแล้วไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 

**เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน ** 
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