
 

 
 
 



 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิน่านนคร – เฮอืงฮงัต่อ – วดัศรพีนัตน้ – วดัมิง่เมอืง – วดัพระธาตุชา้งค า้ – วดั

ภูมนิทร ์– พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตนิ่าน – โบราณสถานวดันอ้ย – ซุ้มลลีาวด ี– วดัพระธาตุแช่แหง้ – วดัพระ
ธาตุเขานอ้ย – ถนนคนเดนิน่าน 

 

06.00 พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำสะดวกในกำรเช็คอนิ 
08.30 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนามบนิน่านนคร โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD170 
09.35 เดนิทำงถงึ สนามบนิน่านนคร จงัหวัดน่ำน หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
 

น ำท่ำนเช็คอนิจบิชำกำแฟที ่เฮอืนฮงัต่อ กาแฟน่าน ซึง่เป็นรำ้นกำแฟทีร่วมเอำกำแฟจำกแหล่งปลูกต่ำงๆของจังหวัด
น่ำนมำไวท้ี่น่ี เป็นรำ้นทีม่ีขนำดใหญ่บรรยำกำศด ีมีมุมใหถ่้ำยรูป,มุมใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท่้ำนสัมผัสกับบรรยำกำศสบำยๆ 
ร่มรื่น 
 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภู์คำ โดยพญำพันตน้ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนำม
ผูส้รำ้ง คอืพญำพันตน้ วหิำรของวัดศรีพันอน้ มีควำมสวยงำมเป็นสง่ำดว้ยสีทองเหลอืงอร่ำม และเป็นอกีวัดทีม่ีจติรกรรม
ปูนปั้นที่สวยงำม พญำนำคเจ็ดเศียรตั้งเด่นเป็นสง่ำเฝ้ำบันได หนำ้วิหำร และภำยในวิหำรช่ำงชำวน่ำน ไดเ้ขียนภำพ
ลำยเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจำ้และประวัตกิำรก ำเนิดเมืองน่ำน มันเป็นภำพเขียนลำยเสน้ลงสีธรรมชำติสวยงำมและ

ทรงคุณค่ำอย่ำงยิง่  
 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัมิง่เมอืง ตัง้อยู่ทีถ่นนสุรยิพงศ ์เป็นที่ประดษิฐำนเสำหลักเมืองของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มี
เสำหลักเมืองทีเ่ป็นท่อนซุงขนำดใหญ่สองคนโอบ ต่อมำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตัง้ชือ่ว่ำ วัดมิง่เมือง ตำมชื่อ

ทีเ่รียกเสำหลักเมืองว่ำ เสำมิง่เมือง ต่อมำปี 2527 ไดม้ีกำรรื้อถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วมสมัย
แบบในปัจจุบัน โดยตกแต่งลำยปูนปั้นที่ผนังดำ้นนอกของพระอุโบสถ มีควำมสวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมือตระกูล
ช่ำงเชยีงแสน มีควำมวจิิตร งดงำมมำก ภำยในมีภำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถีิชวีิตของชำวเมืองน่ำน ฝีมือช่ำง
ทอ้งถิ่นยุคปัจจุบัน และในบรเิวณวัดยังเป็นที่ ประดษิฐำนเสำหลักเมือง ซึง่อยู่ในศำลำจตุรมุข ดำ้นหนำ้พระอุโบสถ เสำ
หลักเมืองสูงประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มชีื่อ 

เมตตำ กรุณำ มุทติำ อุเบกขำ 
 



 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระธาตุช้างค า้วรวหิาร สรำ้งขึ้นโดยพญำภูเข่ง เจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำน อำยุมำกกว่ำ 600 ปี 

ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดยีช์ำ้งค ้ำ ทรงลังกำ สูง
ตระหง่ำนมีรูปปั้นรูปชำ้งครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก 
เป็นศลิปะทีน่่ำนรับผ่ำนอำณำจกัรสุโขทยั มีควำมสวยงำมเป็นเอกลักษณ์ 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัภูมนิทร ์เดิมชือ่ "วัดพรหมมนิทร์" เป็นวัดที่แปลก
กว่ำวัดอืน่ ๆ คอื โบสถแ์ละวิหำรสรำ้งเป็นอำคำรหลังเดียวกันประตูไม ้
ทัง้สี่ทศิ แกะสลักลวดลำยโดยช่ำงฝีมือลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกน้ี
ฝำผนังยังแสดงถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่ ำนมำตำม

พงศำวดำรของเมืองน่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระ
อุโบสถทรงจตุรมุข พระประธำนจตุรพักตร์ นำคสะดุง้ขนำดใหญ่แห่แหน
พระอุโบสถเทินไวก้ลำงล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขน้ีกรมศลิปกรได ้
สันนิษฐำนว่ำ เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระ
อุโบสถ ตรงใจกลำงประดิษฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค ์หันพระ

พักตร์ออก ดำ้นประตูทัง้สีท่ิศ หันเบื้องพระปฤษฏำงค์ ชนกันประทับ น่ัง
บนฐำนชุกช ีเป็นพระพุทธรูปปำงมำรวชิัย ผูท้ีไ่ปชมควำมงำมของ พระ
อุโบสถน้ีไม่ว่ำจะเดินขึน้บันไดทิศใด จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูป
ทุกดำ้น  ภำยในจะมีภำพจิตรกรรมฝำผนังชื่อดัง "ปู่ ม่ำนย่ำม่ำน หรือ 
หนุ่มกระซบิ" ผลงำนของหนำนบัวผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สำยไทลือ้ เป็น
ภำพชำยหญิงคู่ห น่ึงก ำลังกระซิบอยู่ และเป็นภำพที่รู จ้ักกันในชื่อ 
"กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นทีนิ่ยมกันในหมู่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งมำถ่ำยรูปกับภำพจติรกรรมฝำผนังน้ี 
 
 



 
 
น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตนิ่าน ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองน่ำน
ใกลก้ับวัดภูมินทร์ เป็นอำคำรแบบยุโรปซึ่งเขำ้มำในสมัยรัชกำลที่ 5 
ผสมผสำนกับสถำปัตยกรรมทอ้งถิน่เมืองน่ำน เดมิเป็น หอค ำ ซึง่เป็นที่
ประทับและที่ว่ำรำชกำรของพระเจำ้สุรยิพงษ์ผรติเดชฯ เจำ้ผูค้รองนคร

น่ำน เคยใชเ้ป็นทีตั่ง้ศำลำกลำงจังหวัดแห่งแรกของจังหวัดน่ำน ภำยใน
พพิธิภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ชัน้ ชัน้ล่ำงจัดแสดงชวีติควำมเป็นอยู่ของชนเผ่ำ
ต่ำง ๆ ในจังหวัดน่ำน รวมทั้งเทศกำลงำนประเพณีที่ส ำคัญของจังหวัด 
เช่น กำรสืบชะตำ กำรแข่งเรือ ส่วนชัน้บนจัดแสดงโบรำณวัตถุสมัยต่ำง 

ๆ ที่พบในจังหวัดน่ำน ตัง้แต่ยุคก่อนประวัตศิำสตร์ จนถึงยุคเจำ้ผูค้รอง
นครน่ำน สิ่งของในพพิิธภัณฑ์ชิน้ทีส่ ำคัญ ไดแ้ก่ งาชา้งด า วัตถุมงคล
คู่บำ้นคู่เมืองน่ำน สมบัตขิองเจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำนรักษำสืบต่อกันมำ
หลำยชั่วคน เป็นงำชำ้งขำ้งซำ้ย ยำว 94 เซนติเมตร วัดโดยรอบส่วนที่

ใหญ่สุดได ้47 เซนติเมตร มีน ้ำหนัก 18 กิโลกรัม ไดม้ำในสมัยพระยำ
กำรเมืองเจำ้ผูค้รองนครน่ำนองคท์ี ่5 
 
น ำท่ำนชม โบราณสถานวดัน้อย หรือ วัดนอ้ย เป็นวัดขนำดเล็กที่สุด
ในจังหวัดน่ำน ตั้งอยู่ภำยในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ใตต้น้โพธิ์ มี

ต ำนำนเล่ำขำนกันมำว่ำ พระเจำ้สุริยพงษ์ผริตเดช เจำ้ผูค้รองนครน่ำน 
องคท์ี ่63 ไดก้รำบบังคมทูลถงึจ ำนวนวัดในเมืองน่ำนต่อพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัว รัชกำลที่ 5 แต่ปรำกฏว่ำนับจ ำนวนเกินไป 1 
วัด ดว้ยควำมซือ่สัตยจ์งึไดส้รำ้งวัดนอ้ยแห่งน้ี โดยใหช้่ำงพื้นเมืองน่ำน

ก่อสรำ้งวัดตรงโคนตน้โพธิ์หนำ้หอค ำหรือวังที่พระองค์ประทับเพื่อให ้
ครบตำมจ ำนวน คนทีม่ำสักกำระมักจะขอเร่ืองควำมซือ่สัตย ์
 
จำกนัน้น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนำ้
พพิธิภัณฑแ์ห่งชำตน่ิำน พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำตน่ิำน ตัง้อยู่ภำยในคุม้

ของอดตีเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ที่มีตน้ลลีำวดขีึน้เป็นแถวเรียงรำย 
แผ่ขยำยกิง่กำ้น โคง้เขำ้หำกันเป็นอุโมงค ์
 
 

 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธำตุประจ ำปีเกดิ ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดิมเป็นวัด
รำษฎร์ ปัจจบุันเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสัมพันธ ์ระหว่ำงเมืองน่ำนกับเมืองสุโขทัยในอดตี 
จำกพงศำวดำรเมืองน่ำนกล่ำวว่ำ พระยำกำรเมือง เจำ้นครน่ำนไดอ้ัญเชญิพระบรมสำรีรกิธำตุจำก กรุงสุโขทัย (กระดูก

ขอ้มือขำ้งซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภูเพียงแช่แหง้ 
 

 
 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัพระธาตุเขาน้อย องค์พระธำตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึ่งอยู่ดำ้นตะวันตกของตัวเมืองน่ำน 
สรำ้งในสมัยเจำ้ปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตุเป็นเจดยี์ก่ออฐิถือปูนทั้งองค ์เป็นศลิปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยใน
บรรจุพระเกศำธำตุขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไดรั้บกำรบูรณปฏสัิงขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจำ้สุรยิพงศ์ผริต

เดชฯ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่ำงชำวพม่ำ จำกวัดพระธำตุเขำนอ้ย สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัว
เมืองน่ำน ปัจจุบันบรเิวณลำนชมทวิทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่ำน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปำง
ประทำนพร บนฐำนดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนัก 27 บำท 
 



 
 

เย็น อสิระอาหารค ่า เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว 
 
จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ ถนนคนเดนิเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดนิกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวันศุกร์-อำทิตย์  ตั้งแต่ 
17.00 – 22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหว่ำงลำนข่วงเมือง หนำ้ศูนยบ์รกิำรนักท่องเทีย่ว ไปถงึสำมแยกถนนจัทร
ประโชต ิใหท่้ำนเลอืกซือ้อำหำรมำกมำย มีทัง้อำหำรพื้นเมือง ผักผลไม ้หรือเสื้อผำ้พื้นเมือง ของฝำกของทีร่ะลกึแฮนด์

เมดต่ำงๆจำกจังหวัดน่ำนของไดจ้ำกทีน่ี่ ในรำคำย่อมเยำ อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นตำมอัธยำศัย 
 

ทีพ่กั ชมนา รสีอรท์ / ลลีาวด ีรสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง เดอะววิ@กิว่ม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลอืวนิเธาว ์– บา้นสะปัน – จุดชมววิดอยภูคา 1715 – โกโก ้วอล
เล่ย ์คาเฟ่ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เดอะววิ@กิว่ม่วง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท่้ำนไดสั้มผัสกับววิของธรรมชำตขิองเมืองน่ำนแบบสุดลูก

หูลูกตำ พรอ้มน่ังจบิเคร่ืองดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้่ำนถ่ำยรูปตำมอัธยำสัย 
 



 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อ าเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ทีเ่ป็นอกีหน่ึงเสน้ทำงที่เรียกกันว่ำ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึ่ง
อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำตอิันแสนสงบ พรอ้มสัมผัสกับธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทั้งเสน้ทำง อกีทัง้ยังมีภูเขำและตน้ไมป้ก
คลุมทัง้พื้นที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมุมสูง 

 
 น ำท่ำนถ่ำยรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้ำ ปัว-บ่อเกลอื-สันตสุิข เป็นอกีหน่ึงเสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็นทีนิ่ยม

ของนักท่องเทีย่วในกำรแวะถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหว่ำงกำรเดินทำงมำทอ่งเทีย่วจังหวัดน่ำน 
 

 
 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  
 
น ำท่ำนเดินทำงถงึ บ่อเกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลอืภูเขำที่มีเพียงแห่ง
เดียวในโลก เดิมมีชื่อเรียกว่ำ “เมืองบ่อ” หมำยถึง เมืองที่มีบ่อเกลือ
สนิเธำวอ์ยู่ในพื้นที่ เป็นบ่อเกลือทีม่ีอำยุกว่ำ 800 ปี ท่ำนจะไดสั้มผัสวิถี

ชำวบำ้น ที่ประกอบอำชีพผลิตเกลือภูเขำแบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกเกลือได ้เช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เก
ลอืสปำ ยำสฟัีนเกลอื เป็นตน้ (หมำยเหตุ : งดสำธติวธิที ำเกลอืในชว่ง
เทศกำลเขำ้พรรษำ เน่ืองจำกเป็นช่วงฤดูฝนท ำใหไ้ม่สำมำรถตำกเกลือ

ได)้  
 
น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำติที่ บ้านสะปัน ตั้งอยู่ในอ ำเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลือภูเขำประมำณ  9 กิโลเมตร  เป็น

ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติของขุนเขำ มีล ำธำร
ไหลผ่ำน และในช่วงหนำ้ฝนฤดูท ำนำ ยังสำมำรถชมวิวทิวทัศน์ของนำ
ขำ้วเขียวขจีไดอ้ีกดว้ย เรียกไดว้่ำหำกแวะมำเที่ยวบ่อเกลอืภูเขำขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กีน่ำทีก็จะถึงหมู่บำ้นสะปัน 
เหมำะส ำหรับมำพักผ่อน ปล่อยชวีติใหเ้ดนิไปอย่ำงชำ้ ๆ 
 

จำกนั้นน ำท่ำนชม จุดชมววิดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมววิที่สูงห่ำงจำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระ
อำทติยข์ึน้และพระอำทติยต์กได ้โดยมีระยะทำงห่ำงจำกทีท่ ำกำรอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – 

บ่อเกลอื มองเห็นภูเขำสลับซับซอ้น  
 

 
 

น ำท่ำนเช็คอนิ โกโก ้วอลเล่ คาเฟ่ เป็นคำเฟ่ทีม่ีควำมพเิศษตรงน้ี ทำงรำ้นปลูกโกโกเ้อง มีเมนูใหล้องทำนหลำกหลำย

เมนูโกโก ้สำยโกโกห้ำ้มพลำด นอกจำกน้ีคำเฟ่ยังมีจุดถ่ำยรูปมำกมำยใหไ้ดเ้ซลฟ่ีเช็คอนิชิคๆอกีดว้ย และถือเป็นคำเฟ่
ชือ่ดังของปัวเลยทเีดยีว 
 

เย็น บรกิารอาหารค ่า  

ทีพ่กั ฮกั ปัว โฮเทล หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม วดัภเูก็ต – กาแฟไทลือ้ – ล าดวนผา้ทอ – ฟารม์เห็ดบ้านหวัน า้ – วดัศรมีงคล (วดัก๋ง) – คาเฟ่บา้นนาก๋างโตง้ 
– สนามบนิน่านนคร – สนามบนิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 



น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัภูเก็ต หมำยถงึ วัดบำ้นเก็ตทีอ่ยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดทีม่ีภูมทิัศน์และววิทีส่วยงำมมีลำน
ชมวิวที่สำมำรถมองไดก้วำ้งถึง 180 องศำ สำมำรถเห็นวิวทุ่งนำแลว้มีเทอืกเขำอุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ ดำ้นล่ำงมี
แม่น ้ำไหลผ่ำน ทำงวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผ่ำนท่อไหลลงไปใหก้ับฝูงปลำได ้
 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ รา้นกาแฟบา้นไทลื้อ รำ้นกำแฟชื่อดังของจังหวัดน่ำน 

อยู่บริเวณใกล ้ล าดวนผ้าทอ รำ้นขำยผำ้พื้นบำ้นที่มีของที่ระลกึและผำ้ทอ
ไทลื้อ ผำ้ทอน ้ ำไหล ลำยโบรำณต่ำงๆ ส ำหรับโซนรำ้นกำแฟสไตล์ของ
ชุมชนชำวไทลื้อผสมลำ้นนำ ภำยในรำ้นมีเรือนไมเ้ก่ำที่จัดโชว์เครื่องไม ้
เครื่องมือเก่ำแก่ของชำวไทลือ้มำประดับตกแต่งสวยงำม จะมีมุมน่ังจบิกำแฟ

เป็นกระท่อมมุงดว้ยหลังคำจำก สำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทุ่งนำ สำมำรถ
เลอืกน่ังชลิๆ บรรยำกำศอันเงียบสงบไดต้ำมอัธยำศัย 
 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฟารม์เห็ดบ้านหวัน า้ เป็นโฮมสเตย ์รำ้นอำหำรที่โด่งดัง

ในอ ำเภอปัว โดยเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คอื “พซ่ิำเห็ด” นอกจำกจะมีอำหำร
และทีพ่ักแลว้ ยังมีจุดในท่ำนไดนั้้งชมววิสุดลูกหูลูกตำ ดึม่ด ่ำกับบรรยำกำศ
สโลไลฟ์  พเิศษ !!! .... ลิม้ลองพซิซ่ำเห็ด  
 

 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ วดัศรีมงคล (วดัก๋ง) เป็นวัดเก่ำแก่ทีไ่ดรั้บพระรำชทำนวสุิงคำมสมีำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ทีม่ีชื่อ
ทีสุ่ดของวัดน้ีคอื หลวงปู่ ก๋ง ภำยในวัดมีสิง่ที่น่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงที่มีภำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลยีนแบบ
กำรวำดของหนำนบัวผัน จิตรกรชำวน่ำนเชื้อสำยไทลื้อ ซึ่งวำดภำพจิตรกรรมฝำผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของ
จังหวัดน่ำนโดยบรเิวณลำนชมววิ ทำงวัดไดจ้ัดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ่้ำยภำพหลำยจุด รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศ

ไทยๆ ใหพ้ักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภำพทีง่ดงำม มองเห็นทุง่นำเขยีวขจี และทวิเขำของดอยภูคำเรียงรำยสลับซับซอ้น 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  
 



 
 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ บ้านนาก๋างโตง้ จุดเช็กอนิสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่ำน มีทั้งคำเฟ่ รำ้นอำหำรและที่พักไวร้องรับ 

โดยมีควำมโดดเด่นอยู่ตรงทีก่ำรออกแบบสิง่ปลูกสรำ้งต่ำง ๆ ซึง่เนน้กำรใชว้ัสดุธรรมชำตทิีห่ำไดจ้ำกทอ้งถิน่มำเสรมิเติม
แต่งใหม้ีควำมทันสมัยสวยงำม กลิน่อำยแบบมนิิมอลผสมญ่ีปุ่ นหน่อย ๆ ดูอบอุ่น น่ำพักผ่อน รำยลอ้มไปดว้ยทอ้งไร่ทอ้ง
นำสเีขยีว อำกำศเย็นสบำย มีจุดใหน่ั้งเล่นพักผ่อนอยู่โดยรอบ 
 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงซือ้ของฝำก หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนามบนิน่าน เพื่อเดนิทำงกลับกรุงเทพฯ 

 
18.35 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนามบนิดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD177 
19.40 เดนิทำงถงึ สนำมบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ ... พรอ้มควำมประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

29 – 31 ตุลาคม 2564 10,999 2,000 

03 – 05 พฤศจกิายน 2564 9,999 2,000 

05 – 07 พฤศจกิายน 2564 10,999 2,000 

10 – 12 พฤศจกิายน 2564 9,999 2,000 

12 – 14 พฤศจกิายน 2564 10,999 2,000 

17 – 19 พฤศจกิายน 2564 9,999 2,000 

19 – 21 พฤศจกิายน 2564 10,999 2,000 

24 – 26 พฤศจกิายน 2564 9,999 2,000 

26 – 28 พฤศจกิายน 2564 10,999 2,000 

01 – 03 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

15 – 17 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

17 – 19 ธนัวาคม 2564 10,999 2,000 

20 – 22 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

22 – 24 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

24 – 26 ธนัวาคม 2564 12,999 2,500 

27 – 29 ธนัวาคม 2564 10,999 2,000 

 
*ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลี่ยนตลอดเวลา 

ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน า้มนัทีไ่ม่คงที ่อาจมกีารปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิ 
จากราคาทีก่ าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ  

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั* 

 

 
* กรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ท่าน ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน ัน้ นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิ 500 บาท/ท่าน ** 

 
***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วท่านละ 300 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน*** 

ไม่ใชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 
 

 



การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต ่า 6 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
เนือ่งจากพเีรยีดเดนิทางเป็นช่วงเทศกาล อาจมสีถานทีท่่องเทีย่วตามรายการปิด หรือไม่สามารถเขา้ชมได ้

ซึง่อยู่นอกเหนอืการควบคุม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิง์ด หรอืเปลีย่นแปลงรายการโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นหลกั 
 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 
 น ้ำหนักสัมภำระถือขึน้เครื่อง Carry on 7 กโิลกรัม  

 ค่ำต๋ัวโดยสำรเครื่องบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และ 3% กรณีออกใบเสร็จหัก ณ ทีจ่่ำยในนำมบรษัิทเท่ำนัน้ 

 ค่ำรถตู ้VIP ตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรระบุ 

 ค่ำอำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ โดยทำงบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลูกคำ้
เป็นส ำคัญ 
 ค่ำโรงแรมทีพ่ักระดับมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ท่ำน เป็นกำรนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่ำน) 
ทำงบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอำ้งอิงมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสม
เดมิโดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคัญ 

 ค่ำจำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) กรณีตอ้งกำรซื้อประกันเพิ่มเพื่อ

คุม้ครองสุขภำพกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มินิบำร์ในหอ้ง 
รวมถงึค่ำอำหำร เคร่ืองดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร และ ค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจำกควำมผดิของทำงบริษัท เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร

ปฏวิัติ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลี่ยนแปลง หรือกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุ
สุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
 ค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 
 ค่ำสัมภำระโหลดใตท้อ้งเครื่องกรณีทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิอืน่ 
 ค่ำสัมภำระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กโิลกรัม/เทีย่ว เทีย่วละ 450 บำท 

  ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 300 บาท  
 
เงือ่นไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ไม่ช ำระเงนิ หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำ

กรณีใดๆ ใหถื้อว่ำนักท่องเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวร์นัน้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถือว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของทำงบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลิกกำรเดนิทำง หรือเลื่อนกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลกิกำร
จองกับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบริกำรคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชื่อในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดย
แนบหนังสือมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบริกำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชี

ธนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขกำรคนืเงนิค่ำบรกิำรดังน้ี 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดินทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน หรือหักค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 40 วนั ** 



2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจริง อำท ิค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 
โรงแรมทีพ่ัก ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรือค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่ำทวัร์ทีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์น้ีส ำหรับผูม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 
2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรือใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่ำน 
3. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 

ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ วันทีเ่ดินทำงจรงิของประเทศทีเ่ดินทำง ทัง้น้ี บริษัทจะค ำนึงถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วน
ใหญ่เป็นส ำคัญ 

4. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจำก
ควำมผดิของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือ

เสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรือกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
5. มคัคุเทศก ์พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดย

ผูม้ีอ ำนำจของบรษัิทก ำกับเท่ำนัน้  
6. เงื่อนไขกำรเดินทำง ระเบยีบ ขอ้จ ำกัดกำรเดนิทำง ในแต่ละจังหวัดอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมนโยบำยของภำครัฐ ทัง้น้ี

นักท่องเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทำงตอ้งมีควำมพรอ้มปฏบิัตติำมเงื่อนไขของจังหวัดนัน้ๆ 


