
 

 

Special...กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง... 4 วัน 3 คืน 

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี.. 

มีมัคคุเทศก์ดูแล 

 

  



 

 

       08.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ B สายการบินไทยสไมล์ 

โดยมีเจ้าหน้าท่ี SodA..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

ในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ 

       10.15 น. เห ินฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทยสมายล์ 

เท่ียวบินท่ี WE 154 (อาหารว่างบริการตอนเครื่อง

ลง) 

       11.35 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินน่าน สมาชิกรับสัมภาระ 

ก่อนผ่านด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 จากนั้นนำ

คณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 

       เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวนฤมล (1)  

       บ่าย นำคณะเดินทางสู่จุด Check-In สุดฮิต ร้านกาแฟ..จิบแฟ-แช่น้ำ ให้ท่านได้ผ่อน

คลายความเหน่ือยล้าจากการเดินทาง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ  

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหนองบัว เป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว อยู่

ท่ามกลางหมู ่บ้านไทยลื ้ออันสงบร่มเย็น วัดแห่งนี ้ เป็นอีกหนึ ่งผลงานทาง

วันแรก น่าน - จิบแฟ - แช่น้ำ - วัดหนองบัว - วัดก๋ง - ต้นดิกเดียม - วัดภูเก็ต - ปัว 

 

 



 

สถาปัตยกรรมและจิตรกรรมชิ้นเอกของเมืองน่าน วัดหนองบัว เป็นวัดชาวบ้าน 

ลักษณะการตกแต่งภายในตัววิหารจึงเรียบง่ายกว่า ท้ังลักษณะวิหารก็เป็นรูป 

สี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา สิ่งที่น่าสนใจในวัดหนองบัว คือ จิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้

สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยน้ันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการ

แต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามี

คุณค่าทางศิลปะ  

ก่อนนำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ท่ีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งท่ี

น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการ

วาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทล้ือ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ท่ีวัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำ

เป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทย ๆ ให้

พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอย

ภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน 

 

 

 



 

 

จากน้ันนำท่านชม วัดปรางค์ สิ่งที่น่าสนใจในวัดน้ีท่ีทำให้ผู้คนหล่ังไหลมาชมคือ ต้น

ดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ ผิดธรรมชาติ พันธุ์พฤกษาน่าฉงน แค่เห็นเป็นต้นไมห้ัน

หลังให้แดดหันหน้า เข้าวัดก็แปลกเหลือหลายอยู่แล้ว แต่ใครจะเชื่อว่า 

ต้นไม้ประหลาดต้นนี้เป็นต้นอารมณ์ขัน ใบไม้จะไหวสั่นทุกครั้งที่ถูกคนสัมผัส จน

ได้รับแต่งตั้งให้เป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND  

 

ก่อนนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต 

เป็นวัดท่ีมีภูมิทัศน์และวิวท่ีสวยงามมีลานชมวิวท่ีสามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา  



 

สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหล

ผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหล

ลงไปให้กับฝูงปลาได้ 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วน

หนึ่งของร้านลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อผ้าทอ

น้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ 

 

   18.00 น. บริการอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหารของท่ีพัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่ีพัก...

ฮักปัว โฮเทล ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Welcome drink เรียนเชิญสมาชิกส่ง

ตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย 



 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพัก (3)   

08.00 น. นำคณะเดินทางสู่ “ดอยสกาด” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสุดฟินเวอร์กับ

จุด Check-In สุดฮิตในสกาด อาทิเช่น สกาดคอฟฟ่ี และบ้านจักษ์กะพัฒน์  

 

       เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวต้นตาล (4) 

       บ่าย นำท่านนำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณ

และสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลาย

สาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน 

และยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นท่ีเชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคา

เป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ระหว่างทางแวะจุดชมวิว 1715 จุดชม

วิวท่ีสวยงามและเป็นจุด Check-In ท่ีไม่ควรพลาด  

 

 

 

 

วันท่ีสอง ดอยสกาด - ดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - บ่อเกลือ - บ้านสะปัน - ถนนคนเดิน 



 

 

สมควรแก่เวลาแวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา บริเวณน้ียังมี ต้นภูคา (Brettschneider 

sines) พันธุ์ไม้ท่ีได้ชื่อว่าหายากท่ีสุดในโลกชนิดหน่ึง เคยพบในมณฑลยูนานของจีน 

ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการ

ค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยท่ี

ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้

ชนิดนี ้จึงหลงเหลืออยู่ในโลก

เพ ียงแห ่ ง เด ี ยว เท ่ าน ั ้ น ท่ี

ประ เทศไทย ในรอบหน ึ ่ งปี  

ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพู

เป็นช่อสวย  

ก่อนเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาท่ีไม่มีท่ี

ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มี

มาแต่โบราณท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือได้ที่น่ี  อาทิเช่น ดอก

เกลือ เกลือแกง เกลือสปา ยาสีฟันเกลือ เป็นต้น 

 

 



 

 

16.00 น. นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ “บ้านสะปัน” เป็นชุมชนเล็ก ๆ แสนสงบ 

ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝน

ฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี รวมทั้งสายหมอก

ท่ามกลางขุนเขา ท่ีบอกเลยว่าฟิน..สุด ๆ @บ้านสะปัน  

 



 

 

นำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่านตาม เส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทาง

แวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ ก่ิวม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน 

 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วง

เมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซ้ืออาหารมากมาย ก่อนนำท่าน 

 



 

 

                            เดินทางสู่ ที่พัก โรงแรม ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทน

รับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย 

 

 

      เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพัก (5)   

       08.30 น.  นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังท่ี วัดภูมินทร์ หรือท่ีทุกคน 

                            รู้จัก ปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซ่ึง

เป็นภาพเขียนชื่อดัง 

 

10.00 น. จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบ ๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม 

วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากน้ันนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนา

ไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเม่ือประมาณ 100 ปีท่ีผ่านมา 

วันท่ีสาม      วัดภูมินทร์ - น่ังรถรางชมเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - พระธาตุเขาน้อย 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง (6) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ ่งใน

ปัจจุบันที่นี่มีการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมือง

น่าน โดยเฉพาะ งาช้างดำ ก่อน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระ

พุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี 

 

15.00 น. นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ  ซึ่งองค์พระ

ธาตุแช่แห้งน้ัน ตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐลาดข้ึนไปยังยอดองค์พระเจดีย์ ถือเป็น

ศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่น

ทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง  



 

 

17.00 น. นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอด

ดอยเขาน้อย ซ่ึงอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ

อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกัน ทำให้วัด

พระธาตุเขาน้อยเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน 

ซึ ่งสันนิษฐานว่ามีอายุรุ ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง นอกจากน้ี 

บริเวณลานชมทิวทัศน์ยังประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน 

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระ

เกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท 

18.00 น.         บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม (7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่ี 

                            พัก ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจ 

                            ห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)   

05.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง  2 จุด 

ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นหนึ่งในดอยที่ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุด เพราะเป็น

จุดท่ีสามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็น วิวหัวสิงห์ ตั้งตระหง่าน และ

จุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทะเล

หมอกท้ัง 2 จุดจะลอยเหนือแม่น้ำน่าน..งดงามมาก  

วันท่ีสี่                ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - ผาหัวสิงห์ - โอท็อปเมืองน่าน - เฮือนฮังต่อ 



 

 

08.00 น.          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพัก (8)   

09.00 น. คณะพร้อมกัน บริเวณล็อบบี้โรงแรม ทำการ Check-Out เคลียร์ค่าใช้จ่าย

ส่วนตัว ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์โอท็อปน่าน ศูนย์รวมของฝากของท่ี

ระลึกที ่ใหญ่ที ่ส ุดในจังหวัดน่าน  มีสินค้าทั ้งของกิน ของใช้กว่า 1,000 

รายการ  

ก่อนนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ ท่ีไปน่านแล้วต้องเช็คอิน! นั่นก็คือ เฮือนฮัง

ต่อ เป็นร้านกาแฟสไตล์เรือนไม้ บอกเลยว่าคอกาแฟกห้ามพลาดเด็ดขาด 

เพราะเค้าขึ ้นชื ่อเรื ่องกาแฟมาก ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่

สนามบินน่าน สระให้ท่านช้อปปิ้งของฝากทางบ้านตามอัธยาศัย สมควรแก่

เวลา 



 

 

12.05 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี  

   WE 155  

13.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ..โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจเครื่ 

********* ขอบคุณท่ีใช้บริการ ********* 

การันตี บริการระดับ  

 

 

 

ตารางวันเดินทาง 

วันเดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 

10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 14,900.-บาท 2,500.-บาท 

17 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 14,900.-บาท 2,500.-บาท 

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 14,900.-บาท 2,500.-บาท 

3 – 6 มีนาคม 2565 14,900.-บาท 2,500.-บาท 

10 – 13 มีนาคม 2565 14,900.-บาท 2,500.-บาท 

17 – 20 มีนาคม 2565 14,900.-บาท 2,500.-บาท 

24 – 27 มีนาคม 2565 14,900.-บาท 2,500.-บาท 

1 – 4 เมษายน 2564 14,900.-บาท 2,500.-บาท 

7 – 11 เมษายน 2564 14,900.-บาท 2,500.-บาท 

13 – 16 เมษายน 2564 14,900.-บาท 2,500.-บาท 

21 – 24 เมษายน 2564 14,900.-บาท 2,500.-บาท 

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน 

1. ส่วนต่างแถวท่ีหมายถึงท่ีน่ังบนรถตู้ แถวท่ี 1 เพิ่ม  600 บาท/ แถวท่ี 2 เพิ่ม 300 บาท 

2. ส่วนต่างเทศกาลสงกรานตเ์พิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน ถึ*****00 อิระในกา 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

     ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสมายล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก 

     ค่ารถตู้ปรับอากาศวีไอพี บริการตลอดการเดินทาง 

ค่าที่พักท่ีระบุในรายการ จำนวน 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท้ังน้ีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคญั 



 

 

 ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 ม้ือ  

 ค่าไกด์ท้องถ่ินนำเท่ียว  

 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม์) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%  

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ คา่โทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือจาก

รายการ  

     ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 400 บาทต่อทริป  

เงื่อนไขการจอง 

- ชำระเงินในระบบผ่านแอปฯ เป๋าตัง ที่ผูก G Wallet และได้รับสิทธิ์ตามโครงการเท่าน้ัน 

- รายการทัวร์เม่ือชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ 

- ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางได้ 

- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเท่ียวเพื่อความเหมาะสม 

- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีท่ีไม่ได้ร่วมปริปในบางวัน 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ

ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ  

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


