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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิน่านนคร – เฮอืงฮงัต่อ – วดัศรพีนัตน้ – วดัมิง่เมอืง – วดัพระธาตุชา้งค า้ – วดั
ภูมนิทร ์– พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตนิ่าน – โบราณสถานวดันอ้ย – ซุม้ลลีาวด ี– วดัพระธาตุแช่แหง้ – วดัพระ

ธาตเุขานอ้ย – ถนนคนเดนินา่น 

06.30 พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำสะดวกในกำรเช็คอนิ 
08.30 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินา่นนคร โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD172 

09.45 เดนิทำงถงึ สนามบนินา่นนคร จังหวัดน่ำน หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำง
ทอ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

น ำท่ำนเช็คอนิจบิชำกำแฟที่ เฮอืนฮงัต่อ กาแฟน่าน ซึง่เป็นรำ้นกำแฟที่รวม

เอำกำแฟจำกแหล่งปลูกต่ำงๆของจังหวัดน่ำนมำไวท้ี่นี่ เป็นรำ้นที่มีขนำดใหญ่
บรรยำกำศดี มีมุมใหถ้่ำยรูป,มุมใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้่ำนสัมผัสกับบรรยำกำศ

สบำยๆ ร่มรืน่ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภ์ูคำโดยพญำพันตน้
เจำ้ผูค้รองนครน่ำนเป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนำมผูส้รำ้งวหิำรของวัดศรพีันอน้ 

มคีวำมสวยงำมเป็นสง่ำดว้ยสทีองเหลอืงอร่ำม และเป็นอกีวัดทีม่จีติรกรรมปนูป้ัน
ที่สวยงำม พญำนำคเจ็ดเศียรตัง้เด่นเป็นสง่ำเฝ้ำบันได หนำ้วหิำร และภำยใน

วหิำรชำ่งชำวน่ำน ไดเ้ขยีนภำพลำยเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจำ้และประวัตกิำร

ก ำเนดิเมอืงน่ำน มันเป็นภำพเขยีนลำยเสน้ลงสธีรรมชำตสิวยงำมและทรงคณุค่ำ
อยำ่งยิง่  
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น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยูท่ีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐำนเสำ
หลักเมืองของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มเีสำหลักเมืองที่เป็นท่อนซุง

ขนำดใหญ่สองคนโอบ ต่อมำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตัง้ชือ่ว่ำ 

วัดมิง่เมอืง ตำมชือ่ทีเ่รยีกเสำหลักเมอืงว่ำ เสำมิง่เมอืง ต่อมำปี 2527 ได ้
มกีำรรื้อถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วมสมัยแบบใน

ปัจจุบัน โดยตกแต่งลำยปูนป้ันที่ผนังดำ้นนอกของพระอุโบสถ มีควำม
สวยงำมวิจิตรบรรจงมำก เป็นฝีมือตระกูลช่ำงเชียงแสน มีควำมวิจิตร 

งดงำมมำก ภำยในมีภำพจิตรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวิถีชีวิตของ

ชำวเมืองน่ำน ฝีมือช่ำงทอ้งถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที ่
ประดษิฐำนเสำหลักเมอืง ซึง่อยู่ในศำลำจตรุมุข ดำ้นหนำ้พระอุโบสถ เสำ

หลักเมืองสูงประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลงรักปิด
ทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตรม์ชีือ่ เมตตำ กรุณำ มทุติำ อเุบกขำ 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระธาตุช้างค า้วรวหิาร สรำ้งขึน้โดยพญำภูเข่ง เจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำน อำยุมำกกว่ำ 600 ปี 
ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดยีช์ำ้งค ้ำ ทรงลังกำ สูง

ตระหง่ำนมรีูปป้ันรูปชำ้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมอืนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็น

ศลิปะทีน่่ำนรับผำ่นอำณำจักรสโุขทัย มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลักษณ์ 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร์" เป็นวัดที่แปลกกว่ำวัดอื่น ๆ คือ 
โบสถ์และวิหำรสรำ้งเป็นอำคำรหลังเดียวกันประตูไมทั้ ้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลำยโดย

ชำ่งฝีมอืลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้ฝำผนังยังแสดงถงึชวีติและ วัฒนธรรมของยุคสมัย

ทีผ่ำ่นมำตำมพงศำวดำรของเมอืงน่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตรุมุข เป็นพระอุโบสถ
ทรงจตุรมุข พระประธำนจตุรพักตร์ นำคสะดุง้ขนำดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทนิไวก้ลำง

ล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมขุนี้กรมศลิปกรไดส้นันษิฐำนวำ่ เป็นพระอโุบสถจตรุมุขหลังแรก
ของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลำงประดษิฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค ์หัน

พระพักตรอ์อก ดำ้นประตูทัง้สี่ทศิ หันเบื้องพระปฤษฏำงค ์ชนกันประทับ น่ังบนฐำนชุกช ี
เป็นพระพุทธรูปปำงมำรวชิัย ผูท้ีไ่ปชมควำมงำมของ พระอุโบสถนี้ไมว่่ำจะเดนิขึน้บันไดทศิ

ใด จะพบพระพักตรข์องพระพุทธรูปทุกดำ้น  ภำยในจะมภีำพจติรกรรมฝำผนังชือ่ดัง "ปู่ มำ่น
ย่ำม่ำน หรอื หนุ่มกระซบิ" ผลงำนของหนำนบัวผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สำยไทลือ้ เป็นภำพชำยหญงิคู่หนึ่งก ำลังกระซบิอยู ่
และเป็นภำพทีรู่จ้ักกันในชือ่ "กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นทีน่ิยมกันในหมู่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งมำถ่ำยรูปกับภำพจติรกรรม
ฝำผนังนี้ 
น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตนิ่าน ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองน่ำนใกลกั้บวัดภูมนิทร ์เป็นอำคำรแบบยุโรปซึง่เขำ้มำใน

สมัยรัชกำลที ่5 ผสมผสำนกับสถำปัตยกรรมทอ้งถิน่เมอืงน่ำน เดมิเป็น หอค ำ ซึง่เป็นทีป่ระทับและทีว่่ำรำชกำรของพระเจำ้

สุรยิพงษ์ผรติเดชฯ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เคยใชเ้ป็นที่ตัง้ศำลำกลำงจังหวัดแห่งแรกของจังหวัดน่ำน ภำยในพิพิธภัณฑ์
แบ่งเป็น 2 ชัน้ ชัน้ลำ่งจัดแสดงชวีติควำมเป็นอยู่ของชนเผ่ำต่ำง ๆ ในจังหวัดน่ำน รวมทัง้เทศกำลงำนประเพณีทีส่ ำคัญของ

จังหวัด เช่น กำรสืบชะตำ กำรแข่งเรือ ส่วนชัน้บนจัดแสดงโบรำณวัตถุสมัยต่ำง ๆ ที่พบในจังหวัดน่ำน ตัง้แต่ยุคก่อน
ประวัตศิำสตร ์จนถงึยุคเจำ้ผูค้รองนครน่ำน สิง่ของในพพิธิภัณฑช์ิน้ทีส่ ำคัญ ไดแ้ก ่งาชา้งด า วัตถุมงคลคู่บำ้นคู่เมอืงน่ำน 

สมบัตขิองเจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำนรักษำสบืต่อกันมำหลำยชั่วคน เป็นงำชำ้งขำ้งซำ้ย 

ยำว 94 เซนตเิมตร วัดโดยรอบสว่นทีใ่หญ่สดุได ้47 เซนตเิมตร มนี ้ำหนัก 18 กโิลกรัม 
ไดม้ำในสมัยพระยำกำรเมืองเจำ้ผูค้รองนครน่ำนองคท์ี่ 5  น ำท่ำนชม โบราณสถาน

วดัน้อย  ห รือ  วัดน ้อย  เป็น วัดขนำดเล็ กที่ สุด ในจั งห วัดน่ ำน  ตั ้งอยู่ ภ ำยใน
พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำต ิใตต้น้โพธิ ์มีต ำนำนเล่ำขำนกันมำว่ำ พระเจำ้สุรยิพงษ์ผรติ

เดช เจำ้ผูค้รองนครน่ำน องค์ที่ 63 ไดก้รำบบังคมทูลถึงจ ำนวนวัดในเมืองน่ำนต่อ
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่ัว รัชกำลที ่5 แตป่รำกฏวำ่นับจ ำนวนเกนิไป 1 

วัด ดว้ยควำมซือ่สตัยจ์งึไดส้รำ้งวัดนอ้ยแห่งนี้ โดยใหช้ำ่งพื้นเมอืงน่ำนกอ่สรำ้งวัดตรง

โคนตน้โพธิห์นำ้หอค ำหรอืวังทีพ่ระองคป์ระทับเพือ่ใหค้รบตำมจ ำนวน คนทีม่ำสกักำระ
มักจะขอเรือ่งควำมซือ่สตัย ์

จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ซุ้มตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนำ้พพิธิภัณฑ์
แหง่ชำตนิ่ำน พพิธิภัณฑสถำนแหง่ชำตนิ่ำน ตัง้อยูภ่ำยในคุม้ของอดตีเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ทีม่ตีน้ลลีำวดขีึน้เป็นแถว

เรยีงรำย แผข่ยำยกิง่กำ้น โคง้เขำ้หำกันเป็นอโุมงค ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่พระธาตุแช่แหง้ พระอารามหลวง พระธำตุประจ ำปีเกดิ ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดมิเป็นวัดรำษฎร ์

ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสัมพันธ ์ระหว่ำงเมืองน่ำนกับเมืองสุโขทัยในอดีต จำก
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พงศำวดำรเมอืงน่ำนกลำ่ววำ่ พระยำกำรเมอืง เจำ้นครน่ำนไดอั้ญเชญิพระบรมสำรรีกิธำตุจำก กรุงสโุขทัย (กระดกูขอ้มอืขำ้ง
ซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัพระธาตุเขานอ้ย องคพ์ระธำตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึง่อยู่ดำ้นตะวันตกของตัวเมอืงน่ำน สรำ้ง

ในสมัยเจำ้ปู่ แข็ง เมือ่ปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตุเป็นเจดยีก์อ่อฐิถือปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระ
เกศำธำตุขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไดร้ับกำรบรูณปฏสิังขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจำ้สรุยิพงศผ์รติเดชฯ ระหว่ำง

ปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่ำงชำวพม่ำ จำกวัดพระธำตุเขำนอ้ย สำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัวเมอืงน่ำน ปัจจุบัน
บรเิวณลำนชมทวิทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่ำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บนฐำน

ดอกบัวสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนัก 27 บำท 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

เย็น อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู ่ถนนคนเดนิเมอืงนา่น หรอื ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงน่าน เปิดทกุวันศกุร-์อำทติย ์ ตัง้แต ่17.00 – 
22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหว่ำงลำนข่วงเมอืง หนำ้ศูนยบ์รกิำรนักท่องเทีย่ว ไปถงึสำมแยกถนนจัทรประโชต ิให ้

ท่ำนเลอืกซือ้อำหำรมำกมำย มทัีง้อำหำรพื้นเมือง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผำ้พื้นเมอืง ของฝำกของที่ระลกึแฮนด์เมดต่ำงๆจำก
จังหวัดน่ำนของไดจ้ำกทีน่ี่ ในรำคำยอ่มเยำ อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ตำมอัธยำศัย 

ทีพ่กั ชมนา รสีอรท์ / ลลีาวด ีรสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เดอะววิ@กิว่มว่ง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลอืวนิเธาว ์– บา้นสะปัน – จดุชมววิดอยภูคา 1715 – โกโก ้วอลเลย่ ์

คาเฟ่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท้ำ่นไดส้มัผัสกับววิของธรรมชำตขิองเมอืงน่ำนแบบสดุลกูหลููก

ตำ พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรูปตำมอัธยำสัย 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อ าเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ที่เป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีเ่รยีกกันวำ่ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึง่อยู่

ท่ำมกลำงธรรมชำตอัินแสนสงบ พรอ้มสัมผัสกับธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อกีทัง้ยังมภีูเขำและตน้ไมป้กคลุม

ทัง้พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมมุสงู 
 น ำทำ่นถ่ำยรูป ถนนหมายเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้ำ ปัว-บ่อเกลอื-สนัตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็นทีน่ยิมของ

นักท่องเทีย่วในกำรแวะถำ่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหวำ่งกำรเดนิทำงมำท่องเทีย่วจังหวัดน่ำน 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  

น ำท่ำนเดนิทำงถงึ บ่อเกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลอืภูเขำที่มีเพียงแห่งเดยีวในโลก เดมิมีชือ่เรยีกว่ำ “เมืองบ่อ” หมำยถงึ 
เมืองที่มีบ่อเกลอืสนิเธำวอ์ยู่ในพื้นที่ เป็นบ่อเกลือที่มีอำยุกว่ำ 800 ปี ท่ำนจะไดส้ัมผัสวถิีชำวบำ้น ที่ประกอบอำชพีผลติ

เกลอืภูเขำแบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ผลติภัณฑ์แปรรูปจำกเกลอืได ้เช่น ดอกเกลอื เกลอืแกง เกลอืสปำ ยำสฟัีน

เกลอื เป็นตน้ (หมำยเหตุ : งดสำธติวธิีท ำเกลอืในชว่งเทศกำลเขำ้พรรษำ เนื่องจำกเป็นช่วงฤดูฝนท ำใหไ้ม่สำมำรถตำก
เกลอืได)้  

น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำตทิี ่บา้นสะปัน ตัง้อยู่ในอ ำเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลอืภูเขำประมำณ  9 
กโิลเมตร  เป็นชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ทีต่ัง้อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำตขิองขุนเขำ มลี ำธำรไหลผ่ำน และในชว่งหนำ้ฝนฤดูท ำนำ 
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ยังสำมำรถชมววิทวิทัศน์ของนำขำ้วเขยีวขจไีดอ้กีดว้ย เรยีกไดว้่ำหำกแวะมำเที่ยวบ่อเกลอืภูเขำขับรถเลยไปอกีเพียงไม่กี่
นำทก็ีจะถงึหมูบ่ำ้นสะปัน เหมำะส ำหรับมำพักผอ่น ปลอ่ยชวีติใหเ้ดนิไปอยำ่งชำ้ ๆ 

จำกนัน้น ำท่ำนชม จดุชมววิดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมววิทีส่งูหำ่งจำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอำทติย์

ขึน้และพระอำทติยต์กได ้โดยมีระยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – บ่อเกลอื 
มองเห็นภเูขำสลับซบัซอ้น  

 
น ำท่ำนเช็คอนิ โกโก ้วอลเล่ คาเฟ่ เป็นคำเฟ่ที่มีควำมพเิศษตรงนี้ ทำงรำ้นปลูกโกโกเ้อง มีเมนูใหล้องทำนหลำกหลำย
เมนูโกโก ้สำยโกโกห้ำ้มพลำด นอกจำกนี้คำเฟ่ยังมีจุดถ่ำยรูปมำกมำยใหไ้ดเ้ซลฟ่ีเช็คอนิชคิๆอกีดว้ย และถอืเป็นคำเฟ่ชือ่

ดังของปัวเลยทเีดยีว 

เย็น บรกิารอาหารค า่  
ทีพ่กั ฮกั ปวั โฮเทล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม วดัภูเก็ต – กาแฟไทลือ้ – ล าดวนผา้ทอ – ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ – วดัศรมีงคล (วดัก๋ง) – คาเฟ่บา้นนาก๋างโตง้ – 

สนามบนินา่นนคร – สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัภูเก็ต หมำยถงึ วัดบำ้นเก็ตทีอ่ยูบ่นภู หรอื ดอย วัดภเูก็ต เป็นวัดทีม่ภีูมทัิศน์และววิทีส่วยงำมมลีำนชม

ววิทีส่ำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มเีทอืกเขำอทุยำนแห่งชำตดิอยภูคำ ดำ้นล่ำงมแีมน่ ้ำไหล
ผำ่น ทำงวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผำ่นทอ่ไหลลงไปใหกั้บฝงูปลำได ้

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ รำ้นกำแฟชือ่ดังของจังหวัดน่ำน อยู่บรเิวณใกล ้ล าดวนผา้ทอ รำ้นขำยผำ้

พืน้บำ้นที่มขีองที่ระลกึและผำ้ทอไทลือ้ ผำ้ทอน ้ำไหล ลำยโบรำณต่ำงๆ ส ำหรับโซนรำ้นกำแฟสไตลข์องชุมชนชำวไทลือ้
ผสมลำ้นนำ ภำยในรำ้นมเีรอืนไมเ้กำ่ทีจ่ัดโชวเ์ครือ่งไมเ้ครือ่งมอืเกำ่แกข่องชำวไทลือ้มำประดับตกแต่งสวยงำม จะมมีุมน่ัง

จบิกำแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลังคำจำก สำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์ทุง่นำ สำมำรถเลอืกน่ังชลิๆ บรรยำกำศอันเงยีบสงบได ้
ตำมอัธยำศัย   

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ เป็นโฮมสเตย ์รำ้นอำหำรที่โด่งดังในอ ำเภอปัว โดยเมนูที่เป็นซกิเนเจอรก็์คอื “พิ
ซำ่เห็ด” นอกจำกจะมอีำหำรและทีพ่ักแลว้ยังมจีุดในท่ำนไดนั้ง้ชมววิสดุลูกหูลูกตำดึม่ด ่ำกับบรรยำกำศสโลไลฟ์ พเิศษ !!! 

.... ลิม้ลองพซิซำ่เห็ด  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

น ำทำ่นเขำ้สู ่วดัศรมีงคล (วดักง๋) เป็นวัดเกำ่แกท่ีไ่ดร้ับพระรำชทำนวสิงุคำมสมีำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุ

ของวัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋ ภำยในวัดมสีิง่ที่น่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงที่มีภำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลยีนแบบกำรวำด
ของหนำนบัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลื้อ ซึง่วำดภำพ

จติรกรรมฝำผนังทีวั่ดภูมนิทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัดน่ำน
โดยบรเิวณลำนชมววิ ทำงวัดไดจั้ดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิให ้

ถ่ำยภำพหลำยจุด รวมถึงรำ้นกำแฟบรรยำกำศไทยๆ ให ้
พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภำพที่งดงำม มองเห็นทุ่งนำเขยีว

ขจ ีและทวิเขำของดอยภคูำเรยีงรำยสลับซบัซอ้น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  
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น ำท่ำนเดนิทำงสู ่บา้นนากา๋งโตง้ จุดเช็กอนิสวย ๆ แหง่ใหมข่องเมอืงน่ำน มทัีง้คำเฟ่ รำ้นอำหำรและทีพ่ักไวร้องรับ โดยมี
ควำมโดดเดน่อยู่ตรงทีก่ำรออกแบบสิง่ปลกูสรำ้งตำ่ง ๆ ซึง่เนน้กำรใชวั้สดธุรรมชำตทิีห่ำไดจ้ำกทอ้งถิน่มำเสรมิเตมิแต่งใหม้ี

ควำมทันสมัยสวยงำม กลิน่อำยแบบมนิิมอลผสมญี่ปุ่ นหน่อย ๆ ดูอบอุ่น น่ำพักผ่อน รำยลอ้มไปดว้ยทอ้งไร่ทอ้งนำสเีขยีว 

อำกำศเย็นสบำย มจีุดใหน่ั้งเลน่พักผอ่นอยูโ่ดยรอบ 
น ำทำ่นเดนิทำงซือ้ของฝำก หลังจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินา่น เพือ่เดนิทำงกลับกรุงเทพฯ 

19.10 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD179 

20.25 เดนิทำงถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ ... พรอ้มควำมประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก : หอ้ง 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

01 – 03 พฤษภาคม 2564 วนัแรงงาน 8,999 2,000 

02 – 04 พฤษภาคม 2564 วนัแรงงาน 8,999 2,000 

07 – 09 พฤษภาคม 2564 9,999 2,000 

14 – 16 พฤษภาคม 2564 9,999 2,000 

17 – 19 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

21 – 23 พฤษภาคม 2564 9,999 2,000 

28 – 30 พฤษภาคม 2564 9,999 2,000 

04 – 06 มถิุนายน 2564 9,999 2,000 

11 – 13 มถิุนายน 2564 9,999 2,000 

18 – 20 มถิุนายน 2564 9,999 2,000 

21 – 23 มถิุนายน 2564 8,999 2,000 

25 – 27 มถิุนายน 2564 9,999 2,000 

02 – 04 กรกฎาคม 2564 9,999 2,000 

09 – 11 กรกฎาคม 2564 9,999 2,000 

16 – 18 กรกฎาคม 2564 9,999 2,000 

19 – 21 กรกฎาคม 2564 8,999 2,000 

24 – 26 กรกฎาคม 2564 11,999 2,000 

25 – 27 กรกฎาคม 2564 11,999 2,000 

30 ก.ค. – 01 ส.ค. 2564 9,999 2,000 

06 – 08 สงิหาคม 2564 9,999 2,000 

12 – 14 สงิหาคม 2564 11,999 2,000 

20 – 22 สงิหาคม 2564 9,999 2,000 

23 – 25 สงิหาคม 2564 8,999 2,000 

27 – 29 สงิหาคม 2564 9,999 2,000 

03 – 05 กนัยายน 2564 9,999 2,000 

10 – 12 กนัยายน 2564 9,999 2,000 

17 – 19 กนัยายน 2564 9,999 2,000 

20 – 22 กนัยายน 2564 8,999 2,000 

24 – 26 กนัยายน 2564 9,999 2,000 

01 – 03 ตลุาคม 2564 9,999 2,000 

08 – 10 ตลุาคม 2564 10,999 2,000 

15 – 17 ตลุาคม 2564 10,999 2,000 

18 – 20 ตลุาคม 2564 8,999 2,000 
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23 – 25 ตลุาคม 2564 11,999 2,000 

29 – 30 ตลุาคม 2564 9,999 2,000 

*ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาท

และคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิ จากราคาทีก่ าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ  โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั* 

* กรณพีกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณผีูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

เนือ่งจากพเีรยีดเดนิทางเป็นชว่งเทศกาล อาจมสีถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการปิด หรอืไมส่ามารถเขา้ชมไดซ้ึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิง์ด หรอืเปลีย่นแปลงรายการโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นหลกั 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้ำหนักสมัภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม  

 คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 

 คำ่รถบัสปรบัอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลูกคำ้

เป็นส ำคัญ 
 คำ่โรงแรมทีพ่ักระดับมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ทำ่น เป็นกำรนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่ำน) 

ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสม

เดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 
 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) กรณีตอ้งกำรซื้อประกันเพิ่มเพื่อ

คุม้ครองสขุภำพกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำอนิเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มนิิบำร์ในหอ้ง 

รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 ค่ำใชจ้่ำยที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร

ปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิอืน่ 

 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม/เทีย่ว เทีย่วละ 400 บำท 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท  

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 
2. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจำ่ยเงนิไมว่่ำ

กรณีใดๆ ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 
3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำร

จองกับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไมร่ับยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 
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2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดย

แนบหนังสือมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชี

ธนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน หรอืหักค่ำใชจ่้ำยที่เกดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร ์50% และหักค่ำใชจ่้ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก ่ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 

โรงแรมทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 

ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ วันที่เดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสว่น
ใหญเ่ป็นส ำคัญ 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจำก
ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกับเท่ำนัน้  


