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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 06.00 น. – เนนิมะปราง จดุชมววิ

คา้งคาว ภเูขาหนิปนู พษิณุโลก - แคมป์หมาบา้ใจด ี(ทานเทีย่ง) - จงัหวดันา่น – ถนนคนเดนิ

กาดขว่งเมอืงนา่น 

ทีพ่กั: เมอืงนา่น                                                                            อาหาร  เทีย่ง/-- 

2 เมอืงนา่น – จดุชมววิ คาเฟ่เดอะววิกิว่มว่ง - ถนนหมายเลข 3 – ชมววิสะพานหมูบ่า้นสะปนั - 

บอ่เกลอืโบราณ - อุทยานแหง่ชาตดิอยภคูา 1715 – ปวั 

ทีพ่กั: ปวั                                                                                       อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น  

3 ชมววิดอยสกาด สกาด กม. 8 – สกาดดโีฮมสเตย ์- วดัภเูก็ต – ลําดวนผา้ทอ กาแฟไทลือ้ – 

ฟารม์เห็ดบา้นหวันํา้ - วดัศรมีงคล (กง๋) – ปวั 

ทีพ่กั: ปวั                                                                                       อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

4 ปวั - วดัภมูนิทร ์– อุโมงคต์น้ไมล้ลีาวด ี– วดัศรพีนัตน้ – วดัมิง่เมอืง – ศาลหลกัเมอืง – วดัพระ

ธาตแุชแ่หง้ – วดัพระธาตเุขานอ้ย – กรงุเทพฯ                                 อาหารเชา้/เทีย่ง/---                                         
 



 

หมายเหต:ุ ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามลําดบัการจองและชําระเงนิ หลงัชําระเงนิ

แลว้จะทาํการยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

 
 

วนัทีแ่รก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - เนนิมะปราง จดุชมววิคา้งคาว ภเูขาหนิปนู  

                      พษิณุโลก – แคมป์หมาบา้ใจด ี- นา่น – ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงนา่น     

                                                                                                                  อาหาร เทีย่ง/---                                                                                                                                                                           
 

 

06.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารหนา้กาก

อนามยัและเจลแอลกอฮอลท์่านละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดนิทางสู่จังหวัดน่าน โดยรถตูป้รบั

อากาศ ระหวา่งทางน าทา่นแวะ จ.พษิณุโลก แวะเนนิมะปราง อ าเภอเล็กของพษิณุโลก ตืน่ตากบักุย้

หลนิเมอืงไทยและฝูงคา้งคาว เนินมะปรางมคีวามโดดเด่นท่ามกลางธรรมชาตขิองภูเขาหนิปูนที่มี

รปูรา่งแปลกตาทีส่วยงาม ลอ้มรอบไปดว้ยป่าไมเ้ขยีวขจ ีชมววิภเูขาหนิปนูและจดุชมววิคา้งคาวทีบ่า้นมงุ 

จากนัน้เดนิทางสูแ่คมป์หมาบา้ใจด ีเป็นแลนดม์ารค์เอาใจคนรักธรรมชาตแิละชืน่ชอบศลิปะ เป็นแหล่ง

เรยีนรูข้องชมุชน เรือ่ง ศลิปะ วัฒนธรรม วถิชีมุชน และแหลง่ธรรมชาตใินบรเิวณเขาหนิปนูทีบ่า้นมงุนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางตอ่สู่จงัหวดัน่าน ถงึจงัหวดัน่าน น าท่านเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ 

สมัผัสวัฒนธรรมพืน้เมอืง ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น  หนา้วัดภมูนิทร ์ตลาดกลางคนืทีน่ี้ เปิดทุก

ศุกร-์อาทติย ์เป็นถนนคนเดนิที่ไม่ยาวมาก จุดเริม่ตน้จะอยู่บรเิวณสีแ่ยกวัดพระธาตุชา้งค ้า บนถนนผา

กอง ระหว่างลานขว่งเมอืง หนา้ศูนยบ์รกิารนักท่องเทีย่ว ไปถงึสามแยกถนนจันทรประโชต ิเยือ้งๆ หนา้

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหต ุ

8-11 มกราคม 64 6,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

2,000 16  

22-25 มกราคม 64 6,900 2,000 16  

29มกราคม-1กมุภาพนัธ ์ 6,900 2,000 16  

5-8 กมุภาพนัธ ์64 6,900 2,000 16  

12-15 กมุภาพนัธ ์64 6,900 2,000 16  

26 กมุภาพนัธ-์1มนีาคม 7,900 2,000 16  

5-8 มนีาคม 64 6,900 2,000 16  

12-15 มนีาคม 64 6,900 2,000 16  

26-29 มนีาคม 64 6,900 2,000 16  



 
วัดภมูนิทร ์ระยะทางประมาณ 500 เมตร สว่นใหญ่เป็นของ

ทีร่ะลกึทีท่ าใหน้กึถงึเมอืงน่าน ของแฮนดเ์มดต่างๆ มขีอง

กนิของอร่อยพืน้เมอืงจ านวนมาก อสิระใหท้่านเดนิ เพลนิๆ 

เลือกซื้ออาหารมากมาย ทัง้ อาหารพื้นเมือง ผักผลไม ้

หรอืเสือ้ผา้พื้นเมอืง ของฝากของที่ระลกึจากจังหวัดน่าน

ตามอธัยาศัย อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  สมควรแก่

เวลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมเมอืงนา่น 

ทีพ่กั:  โรงแรมนํา้ทองนา่น /โรงแรม ด ิอมิเพรส นา่น

หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 

วนัทีส่อง         เมอืงนา่น – จดุชมววิ คาเฟ่เดอะววิกิว่มว่ง - ถนนหมายเลข 3 – ชมววิสะพานหมูบ่า้นสะปนั –  

                      บอ่เกลอืโบราณ - อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา 1715 – ปวั              อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น                                                                                                                                        

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

 น าท่านเดนิทางสู ่คาเฟ่เดอะววิ @ กิว่มว่ง รา้นกาแฟววิด ีทีต่ัง้อยูร่มิทางไหล่เขา บนเสน้ทางระหว่าง 

อ.เมอืงน่าน-สนัตสิขุ ซึง่มวีวิทวิทัศนส์วยงามสามารถมองเห็นววิภเูขาเขยีวขจ ีและมกีารตกแตง่รา้นสไตล์

ลา้นนาทีเ่ขา้กับธรรมชาต ิจากนัน้เดนิทางผ่านเสน้ทางทีเ่ป็นหบุเขาสลับทับซอ้นกันหลายลูก ใหท้า่นชม

อนัซนีแหง่ใหมข่องจังหวัดน่านคอื โคง้เลข3หรอืถนนหมายเลข3 ทีอ่ยูบ่นทางหลวงหมายเลข 1081 

ระหว่างการเดนิทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับความรูส้กึ เหมอืนก าลังน่ังรถอยูบ่นถนนลอยฟ้า ทีถู่กลอ้มลอบ

ดว้ยภเูขา ท่ามกลางป่าใหญ ่และไอหมอก จากนัน้ไปถา่ยรปูชคิๆ เชค็อนิที ่จดุชมววิสะพานหมูบ่า้นสะ

ปนั อยูห่า่งจากบอ่เกลอืภเูขาประมาณ 9 กโิลเมตร ชมุชนเล็กๆ ทา่มกลางธรรมชาต ิผนืป่า และขนุเขา มี

ล าธารไหลผ่านตลอดสาย ซึง่จุดชมววิจะอยูบ่รเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมือ่มองจากมุมสูง จะเห็นเป็นววิ

หมูบ่า้น ถกูโอบลอ้มดว้ยทุง่นา กลางหบุเขา ทัศนยีภาพสมบรูณ์สวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) 

 น าท่านไปชม บอ่เกลอื สนิเธาว ์โบราณ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลท์

ของอ าเภอบอ่เกลอื ถกูขนานนามวา่เป็นนาเกลอืกลางหบุเขา ทา่น

จะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลือของของคนพื้นเมือง ส าหรับนัก

สะสม ทีน่ี่ก็มผีลติภัณฑพ์ืน้เมอืงใหเ้ลอืกซือ้มากมาย น าท่านผ่าน

ชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึง่เสน้ทางที่

งดงาม เป็นเสน้ทางจากอ าเภอบ่อเกลือ สู่อ าเภอปัว ภาพฝันใน

มา่นหมอก ระหว่างทางแวะชมววิสวยๆ ณ อุทยานแหง่ชาตดิอย

ภูคา 1715 หนึง่ในจุดชมววิทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่เดนิทางผ่านถนน

สายนี ้ย ิง่ถา้ไปชว่งฤดฝูน หรอืปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนาสวยสดุตา จากนัน้มุง่หนา้สู ่อําเภอ

ปวั เมอืงแหง่ทุง่นากลางหบุเขา  

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่4) 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมปวั  



 
 ทีพ่กั: อปูแกว้ รสีอรท์ ปวั หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม       ชมววิดอยสกาด สกาด กม. 8 – สกาดดโีฮมสเตย ์- วดัภเูก็ต – ลําดวนผา้ทอ กาแฟไทลือ้ –  

                    ฟารม์เห็ดบา้นหวันํา้- วดัศรมีงคล (กง๋) – ปวั                                อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น                                                                                                                                        

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

 น าท่านเดนิทางสูด่อยสกาด ตัง้อยูใ่นอ าเภอปัว บนเทอืกเขาดอยภคูา ห่างจากตัวเมอืงปัวประมาณ 22 

กม.น าท่านไปชมววิสวยๆ หอ้มลอ้มไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ชมวถิชีวีติ หมูบ่า้นเล็กคนทอ้งถิน่ทีม่วีถิี

ชวีติทีเ่รยีบง่าย น าท่านสู ่สกาด กม.8 ใหท้่านอสิระถ่ายรูป ดรปิกาแฟไปพรอ้มกับดืม่ด ่ากับบรรยากาศ

ของววิภเูขายามเชา้กับสายหมอกทีล่อยไปมาท่ามกลางภูเขา หากวันใดฟ้าท่านสามารถเรามองเห็นววิ 

อ.ปัวได ้ที่นี่จะบรกิารในส่วนของที่พักและโซนรา้นกาแฟแก่นักท่องเทีย่วดว้ย และเดนิทางสู่ สกาดดี

โฮมสเตย ์ทีน่ี่ท่านก็สามารถชมววิทีส่วยงามพรอ้มอสิระเลอืกซือ้ จบิชา ดรปิกาแฟ ชมววิได ้น าท่านไป

เสรมิสริมิงคลที ่วดัภเูก็ต วัดตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นเก็ต และอยูบ่นบนเนนิเขา ซึง่ชาวเหนอืจะเรยีกเขาวา่ “ดอย 

หรอื ภู” สง่ผลใหว้ัดแห่งนี้มชี ือ่ว่าภูเก็ต โดยตัง้ชือ่ตามภูมทิีต่ัง้อยู่ ไฮไลทข์องวัดนี้อยูท่ีล่านของโบสถ ์

เมือ่มองออกไป จะเห็นเป็นววิทุง่นาเขยีวขจ ีโอบลอ้มโดยทวิเขานอ้ยใหญ ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) 

 น าท่านมาเตมิคาเฟอนิถา่ยรปูเชค็อนิที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้

เมือ่มาถงึอ าเภอปัว ดา้นหนา้เป็นลําดวนผา้ทอ รา้นจ าหน่ายผา้ทอลายน ้าไหลไทลือ้ และสนิคา้ของฝาก

จากเมอืงน่าน จบิกาแฟรมินาในบรรยากาศไทลือ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้เดนิทางสูฟ่ารม์เห็ดบา้นหวันํา้ทนีี่บรกิารทีพ่ัก รา้นอาหารและยังเป็นฟารม์เห็ดทีผ่ลติเชือ้เห็ดที่

ใหญท่ันสมยัและครบวงจรทีส่ดุแห่งหนึง่ของอ าเภอปัวและของจังหวัดน่านดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ชมิ

เมนูสารพัดจากเห็ดสุดอร่อยและพลาดไม่ไดก้ับเมนูลือชื่อ พิซซ่าเห็ด ที่ใครๆมาก็ต  ้ องลิ้มลอง 

นอกจากนี้ยังมงีานผา้เขยีนเทียนสวยๆ งานยอ้มคราม งานท ามอื ซึง่เป็นศลิปะของชาวมง้จ าหน่ายดว้ย 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่  วดัศรมีงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแกท่ี่ไดรั้บพระราชทานวสิุงคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ.

2395 พระสงฆ์ที่มชี ือ่ที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ ก๋ง ดา้นหลังวัดมลีานชมววิ ซึง่มีทัศนียภาพที่งดงาม 



 
มองเห็นทุ่งนาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภูคาเรยีงราย

สลับซับซอ้น โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวัดไดจั้ดท าเป็น

ซุม้และจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลายจุด รวมถึงรา้นกาแฟ

บรรยากาศไทยๆ ใหพั้กผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีส ิง่ที่

น่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอันงดงาม 

โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จติรกรชาวน่าน

เชือ้สายไทลื้อ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังที่วัดภูมนิทร์

และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถงึพพิธิภัณฑม์งคล

ธรรมรังส ีซึง่รวมรวมของโบราณต่างใหไ้ดช้ม บรรยากาศ

โดยรอบของวัด เนน้ตกแต่งแบบไทยลา้นนา อนุรักษ์ของ

เกา่แกใ่นอดตี ดา้นหนา้ยังเป็นทีต่ัง้ของกระท่อมไมไ้ผ ่ชือ่

ว่าเฮือนมะเก่า ภายในบา้นมีขา้วของเครื่องใชโ้บราณ 

สามารถเขา้ไปชมและถา่ยภาพได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่7) 

 หลงัทานอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่กัอําเภอปวั 

ทีพ่กั: อปูแกว้ รสีอรท์ ปวั หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่            ปวั - วดัภมูนิทร ์– อโุมงคต์น้ไมล้ลีาวด ี– วดัศรพีนัตน้ – วดัมิง่เมอืง – ศาลหลกัเมอืง –  

                     วดัพระธาตแุชแ่หง้ – วดัพระธาตเุขานอ้ย – กรงุเทพฯ                  อาหารเชา้/เทีย่ง/--                                                                                                                                       

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมืองน่าน (ใช ้

ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) เดินทางสู่ วดัภูมนิทร ์

เดมิชือ่ วดัพรหมมนิทร ์เป็นวัดหลวงเกา่แก ่มอีายกุวา่ 400 ปี 

ความสวยทีแ่ปลกกว่าวัดอืน่ของวัดภมูนิทร ์คอื เป็นพระอโุบสถ

และพระวหิารสรา้งเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข 

สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอา

โบสถ ์วหิาร และเจดยี ์ไวใ้นอาคารเดยีวกนั ในสว่นจติรกรรมฝา

ผนังภายในวหิารหรอืทีเ่รยีกกนัวา่ ฮปูแตม้ ซึง่เขยีนขึน้ในชว่งที่

วัดภูมนิทรไ์ดรั้บการบูรณะครัง้ใหญ่ สมัยเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที ่4) 

และใชเ้วลาซอ่มนานถงึ 7 ปี ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ทีไ่ดรั้บฉายาว่า ภาพกระซบิรักบรรลอืโลก อาจารยส์ม

เจตน์ วมิลเกษม ปราชญ์เมอืงน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอันสุดแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยาย

ถอ้ยค ากระซบิของปู่ มา่นยา่มา่น อสิระใหท้่านชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น เล่าเรือ่งชาดก ต านาน

พืน้บา้น และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดตี เสมอืนเป็นการบันทกึเรือ่งราวของจังหวัดน่าน ผ่านงาน

จติรกรรม ลงบนผนังสฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆวัดภูมนิทร ์มขีองที่ระลกึ ขนมไทย สนิคา้พื้นบา้นจ าหน่าย

มากมาย บรเิวณใกลก้ันท่านสามารถชม อุโมงคล์ลีาวด ีซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลั่นทมอยูบ่รเิวณดา้นหนา้



 
พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตน่ิานทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผ่ขยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากัน ราวกบัอโุมงคต์น้ไมย้ ิง่ใหญ่

อลังการ ถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคัญ ใหท้่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอนิกัน สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิ

ทวิทัศนต์ลอดสองฝ่ังขา้งทาง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางสู่ วดัศรพีนัตน้ สรา้งโดยพญาพันตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภ์ูคา (ครองนครน่าน 

ระหวา่ง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชือ่วัดตรงกบันามผูส้รา้ง คอืพญาพันตน้ บางสมยัเรยีกวา่ วัดสลพัีนตน้ (ค า

วา่ สล ีหมายถงึ ตน้โพธิ)์ ซ ึง่ในอดตีมตีน้โพธิใ์หญอ่ยูด่า้นทศิเหนอืและทศิใตข้องวัด ปัจจบุนัถกูโคน่เพือ่

ตัดเป็นถนนแลว้ วัดศรพัีนตน้ไดรั้บพระราชทานวสิงุคามสมีาเมือ่ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมวีหิารทีส่วยงาม 

ตัง้เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยับ เป็นอกีวัดหนึง่ในจังหวัดน่านทีม่จีติรกรรมปนูปั้นทีส่วยงามโดยเฉพาะ

พญานาคเจ็ดเศยีร เฝ้าบนัได หนา้วหิารวัด สทีองเหลอืงอรา่มสวยงามตระการตา มคีวามสวยงามมาก  ดู

ออ่นโยนมชีวีติชวีา ซึง่ปัน้แตง่โดยชา่ง ชาวน่านชือ่ นายอนุรักษ์ สมศักดิ ์หรอื "สลา่รง" และภายในวหิาร

ไดม้กีารเขยีนภาพลายเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจา้ และประวัต ิการก าเนดิ เมอืงน่าน โดยชา่งชาวน่าน 

เป็นภาพ เขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่ จากนัน้เดนิทางสู ่เสาหลกัเมอืง

นา่น ณ วดัมิง่เมอืง จุดเด่นส าคัญของวัดแห่งนี้ คอืลายปูนปั้นที่ผนังดา้นนอกอุโบสถ ออกแบบโดย

ชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงามมาก น าท่านกราบสักการะ วดัพระธาตแุชแ่หง้ เป็นวัดเกา่แก่ที่

สวยงามมาก และเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของคนเกดิปีเถาะ มกีารจัดงานนมัสการพระธาตุในเดอืน 4 

หรอืประมาณเดอืนมนีาคมของทกุปี เป็นปชูนยีสถานศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแห่งหนึง่ในเมอืงน่าน ศนูยร์วมศรัทธา

อันยิง่ใหญ่ของผูค้น โดยตัง้อยูบ่นเนนิทางฝ่ังตะวันออกอันเป็นศูนยก์ลางของเมอืงน่านเดมิ หลังจากที่

ยา้ยมาจากเมอืงปัว ทางขึน้สู่องคพ์ระธาตุเป็นตัวพญานาค หนา้บันไดเหนือประตูทางเขา้พระวหิารเป็น

ปนูปัน้ลายนาคเกีย้ว ถอืเป็นเอกลกัษณ์ศลิปกรรมน่าน เชือ่กนัวา่หากไดเ้ดนิทางไป "ชธุาต"ุ หรอืนมสัการ

สกัครัง้ จะไดรั้บอานสิงสอ์ยา่งยิง่ใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9) 

 น าท่านสู่ วดัพระธาตุเขานอ้ย แลนดม์ารค์ส าคัญอกีหนึง่แห่งของจังหวัดน่าน ตัง้อยู่บนยอดดอยเขา

นอ้ยมอีงคพ์ระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบรุศีรเีมอืงน่าน พระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญ่ตัง้สง่างามอยูบ่น

ยอดเขาอยา่งสวยสดงดงาม สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางต่อมุง่หนา้สู ่กรงุเทพมหานคร (ใชเ้วลา

ประมาณ 9 ชัว่โมง) ถงึ กรงุเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

*********************** 



 

หมายเหต:ุ ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามลําดบัการจองและชําระเงนิ หลงัชําระเงนิ

แลว้จะทาํการยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
❖ บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่รถตูป้รับอากาศ 2ชัน้ 
• คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 
• คา่ทีพ่ัก 3คนื (พักหอ้งละ 2-3ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 
อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่
บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

•  
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 



 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 400 บาท  
• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 500 บาท 

 
เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่
มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ ารถ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

 
 


