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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิน่านนคร – เฮอืงฮงัตอ่ – วดัศรพีนัตน้ – วดัมิง่เมอืง – วดัพระธาตุชา้งค า้ – วดั
ภูมนิทร ์– พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิ่าน – โบราณสถานวดันอ้ย – ซุม้ลลีาวด ี– วดัพระธาตแุช่แหง้ – วดัพระ

ธาตเุขานอ้ย – ถนนคนเดนินา่น 

06.00 พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำสะดวกในกำรเช็คอนิ 
08.30 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินา่นนคร โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD170 

09.35 เดนิทำงถงึ สนามบนินา่นนคร จังหวัดน่ำน หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วตำมรำยกำร 
น ำท่ำนเช็คอนิจบิชำกำแฟที ่เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟน่าน ซึง่เป็นรำ้นกำแฟที่รวมเอำกำแฟจำกแหล่งปลูกต่ำงๆของจังหวัด

น่ำนมำไวท้ีน่ี่ เป็นรำ้นที่มขีนำดใหญ่บรรยำกำศด ีมมีุมใหถ้่ำยรูป,มุมใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้่ำนสัมผัสกับบรรยำกำศสบำยๆ 

ร่มรืน่ 
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น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภ์ูคำ โดยพญำพันตน้ 
เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนำมผูส้รำ้ง คอืพญำ

พันตน้ วิหำรของวัดศรีพันอน้  มีควำมสวยงำมเป็นสง่ำดว้ยสี

ทองเหลืองอร่ำม และเป็นอีกวัดที่มีจิตรกรรมปูนป้ันที่สวยงำม 

พญำนำคเจ็ดเศยีรตัง้เด่นเป็นสง่ำเฝ้ำบันได หนำ้วหิำร และภำยใน

วหิำรชำ่งชำวน่ำน ไดเ้ขยีนภำพลำยเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจำ้และ
ประวัตกิำรก ำเนดิเมืองน่ำน มันเป็นภำพเขยีนลำยเสน้ลงสธีรรมชำติ

สวยงำมและทรงคณุคำ่อยำ่งยิง่  
น ำท่ ำนเดินทำงสู่  วดัมิ่ง เมือง  ตั ้งอยู่ที่ ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่

ประดษิฐำนเสำหลักเมอืงของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มเีสำหลัก

เมืองที่เป็นท่อนซุงขนำดใหญ่สองคนโอบ ต่อมำเจำ้ครองนครน่ำน
สถำปนำวัดใหมตั่ง้ชือ่วำ่ วัดมิง่เมอืง ตำมชือ่ทีเ่รยีกเสำหลักเมอืงวำ่ เสำมิง่เมอืง ต่อมำปี 2527 ไดม้กีำรรือ้ถอนและสรำ้ง

อโุบสถหลังใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน โดยตกแต่งลำยปูนป้ันทีผ่นังดำ้นนอกของพระอุโบสถ มคีวำม
สวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมอืตระกลูชำ่งเชยีงแสน มคีวำมวจิติร งดงำมมำก ภำยในมภีำพจติรกรรมฝำผนังแสดงให ้

เห็นวถิชีวีติของชำวเมอืงน่ำน ฝีมอืชำ่งทอ้งถิน่ยุคปัจจุบัน และในบรเิวณวัดยังเป็นที ่ประดษิฐำนเสำหลักเมอืง ซึง่อยู่ใน

ศำลำจตรุมขุ ดำ้นหนำ้พระอโุบสถ เสำหลักเมอืงสงูประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอด
เสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตรม์ชีือ่ เมตตำ กรุณำ มทุติำ อเุบกขำ 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระธาตุชา้งค า้วรวหิาร สรำ้งขึน้โดยพญำภูเข่ง เจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำน อำยุมำกกว่ำ 600 ปี 
ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ ่ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดยีช์ำ้งค ้ำ ทรงลังกำ สงู

ตระหง่ำนมรีูปป้ันรูปชำ้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมอืนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก 
เป็นศลิปะทีน่่ำนรับผำ่นอำณำจักรสโุขทัย มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลักษณ์ 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ เป็นวัดทีแ่ปลกกว่ำวัดอืน่ 
ๆ คือ โบสถ์และวิหำรสรำ้งเป็นอำคำรหลังเดียวกันประตูไมทั้ ้งสี่ทิศ แกะสลัก

ลวดลำยโดยช่ำงฝีมือลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้ฝำผนังยังแสดงถงึชวีติและ 
วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่ำนมำตำมพงศำวดำรของเมอืงน่ำน ควำมงำมของ พระ

อุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธำนจตุรพักตร์ นำคสะดุง้

ขนำดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทนิไวก้ลำงล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรม
ศลิปกรไดส้ันนิษฐำนว่ำ เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระ

อุโบสถ ตรงใจกลำงประดษิฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค ์หันพระพักตรอ์อก 
ดำ้นประตูทั ้งสี่ทิศ หันเบื้องพระปฤษฏำงค์ ชนกันประทับ น่ังบนฐำนชุกชี เป็น

พระพุทธรูปปำงมำรวชิัย ผูท้ี่ไปชมควำมงำมของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่ำจะเดินขึน้
บันไดทศิใด จะพบพระพักตรข์องพระพุทธรูปทุกดำ้น  ภำยในจะมภีำพจติรกรรมฝำผนังชือ่ดัง "ปู่ ม่ำนย่ำม่ำน หรอื หนุ่ม
กระซบิ" ผลงำนของหนำนบัวผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สำยไทลือ้ เป็นภำพชำยหญงิคู่หนึง่ก ำลังกระซบิอยู่ และเป็นภำพที่
รูจ้ักกันในชือ่ "กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นทีน่ยิมกันในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมำถำ่ยรูปกับภำพจติรกรรมฝำผนังนี้ 

 
น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตนิ่าน ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงน่ำนใกลกั้บวัดภูมนิทร ์เป็นอำคำรแบบยุโรปซึง่เขำ้มำ
ในสมัยรัชกำลที่ 5 ผสมผสำนกับสถำปัตยกรรมทอ้งถิน่เมอืงน่ำน เดมิเป็น หอค ำ ซึง่เป็นทีป่ระทับและทีว่่ำรำชกำรของ

พระเจำ้สุรยิพงษ์ผรติเดชฯ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เคยใชเ้ป็นที่ตัง้ศำลำกลำงจังหวัดแห่งแรกของจังหวัดน่ำน ภำยใน
พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ชัน้ ชัน้ล่ำงจัดแสดงชีวติควำมเป็นอยู่ของชนเผ่ำต่ำง ๆ ในจังหวัดน่ำน รวมทั้งเทศกำลงำน

ประเพณีที่ส ำคัญของจังหวัด เชน่ กำรสบืชะตำ กำรแข่งเรอื ส่วนชัน้บนจัดแสดงโบรำณวัตถุสมัยต่ำง ๆ ทีพ่บในจังหวัด
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น่ำน ตัง้แต่ยุคก่อนประวัตศิำสตร ์จนถงึยุคเจำ้ผูค้รองนครน่ำน สิง่ของในพพิธิภัณฑช์ิน้ที่ส ำคัญ ไดแ้ก ่งาชา้งด า วัตถุ
มงคลคู่บำ้นคู่เมืองน่ำน สมบัตขิองเจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำนรักษำสบืต่อกันมำหลำยชั่วคน เป็นงำชำ้งขำ้งซำ้ย ยำว 94 

เซนตเิมตร วัดโดยรอบสว่นที่ใหญ่สดุได ้47 เซนตเิมตร มนี ้ำหนัก 18 กโิลกรัม ไดม้ำในสมัยพระยำกำรเมอืงเจำ้ผูค้รอง
นครน่ำนองคท์ี ่5 

น ำท่ำนชม โบราณสถานวดันอ้ย หรือ วัดนอ้ย เป็นวัดขนำดเล็กที่สุดในจังหวัดน่ำน ตัง้อยู่ภำยในพิพธิภัณฑสถำน

แห่งชำต ิใตต้น้โพธิ ์มีต ำนำนเล่ำขำนกันมำว่ำ พระเจำ้สุรยิพงษ์ผรติเดช เจำ้ผูค้รองนครน่ำน องคท์ี ่63 ไดก้รำบบังคม
ทูลถงึจ ำนวนวัดในเมอืงน่ำนต่อพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัว รัชกำลที ่5 แต่ปรำกฏว่ำนับจ ำนวนเกนิไป 1 

วัด ดว้ยควำมซือ่สัตยจ์งึไดส้รำ้งวัดนอ้ยแห่งนี้ โดยใหช้่ำงพื้นเมอืงน่ำนก่อสรำ้งวัดตรงโคนตน้โพธิห์นำ้หอค ำหรอืวังที่
พระองคป์ระทับเพือ่ใหค้รบตำมจ ำนวน คนทีม่ำสกักำระมักจะขอเรือ่งควำมซือ่สตัย ์

จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ซุ้มตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนำ้พิพิธภัณฑ์แห่งชำตนิ่ำน พิพิธภัณฑสถำน

แห่งชำตนิ่ำน ตัง้อยู่ภำยในคุม้ของอดตีเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ทีม่ตีน้ลลีำวดขีึน้เป็นแถวเรยีงรำย แผ่ขยำยกิง่กำ้น 
โคง้เขำ้หำกันเป็นอโุมงค ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระธาตุแช่แหง้ พระอารามหลวง พระ

ธำตุประจ ำปีเกิด ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดิมเป็นวัด

รำษฎร ์ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรัก
และควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงเมืองน่ำนกับเมืองสุโขทัยในอดีต 

จำกพงศำวดำรเมืองน่ำนกล่ำวว่ำ พระยำกำรเมือง เจำ้นคร
น่ำนไดอั้ญเชญิพระบรมสำรีรกิธำตุจำก กรุงสุโขทัย (กระดูก

ขอ้มอืขำ้งซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระธาตุเขานอ้ย องค์พระธำตุตัง้อยู่

บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึ่งอยู่ดำ้นตะวันตกของตัวเมืองน่ำน 

สรำ้งในสมัยเจำ้ปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธำตุเป็น
เจดยีก์่ออฐิถือปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยใน

บรรจุพระเกศำธำตุขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไดร้ับ
กำรบรูณปฏสิังขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจำ้สรุยิพงศผ์รติเดชฯ 

ระหว่ำงปี พ.ศ. 2449-2454 โดยชำ่งชำวพมำ่ จำกวัดพระธำตุ

เขำนอ้ย สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่ำน 
ปัจจุบันบรเิวณลำนชมทวิทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดม

มงคลนันทบุรศีรีน่ำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บน
ฐำนดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนัก 

27 บำท 
เย็น อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงน่าน หรือ ถนนคนเดนิกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวันศุกร์-อำทติย์  ตัง้แต ่

17.00 – 22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหวำ่งลำนขว่งเมอืง หนำ้ศนูยบ์รกิำรนักท่องเทีย่ว ไปถงึสำมแยกถนนจัทร
ประโชต ิใหท้่ำนเลอืกซือ้อำหำรมำกมำย มทัีง้อำหำรพืน้เมอืง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผำ้พืน้เมอืง ของฝำกของทีร่ะลกึแฮนด์

เมดตำ่งๆจำกจงัหวัดน่ำนของไดจ้ำกทีน่ี่ ในรำคำยอ่มเยำ อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ตำมอธัยำศัย 
ทีพ่กั ชมนา รสีอรท์ / ลลีาวด ีรสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เดอะววิ@กิว่มว่ง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลอืวนิเธาว ์– บา้นสะปัน – จุดชมววิดอยภูคา 1715 – โกโก ้วอล

เลย่ ์คาเฟ่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท้ำ่นไดส้มัผัสกับววิของธรรมชำตขิองเมอืงน่ำนแบบสดุลกู

หลูกูตำ พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรูปตำมอัธยำสัย 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อ าเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ทีเ่ป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีเ่รยีกกันว่ำ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึง่
อยูท่่ำมกลำงธรรมชำตอัินแสนสงบ พรอ้มสมัผัสกับธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อกีทัง้ยังมภีูเขำและตน้ไมป้ก

คลมุทัง้พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมมุสงู 
 น ำทำ่นถ่ำยรูป ถนนหมายเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้ำ ปัว-บ่อเกลอื-สนัตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็นทีน่ยิม

ของนักท่องเทีย่วในกำรแวะถำ่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหวำ่งกำรเดนิทำงมำท่องเทีย่วจังหวัดน่ำน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
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น ำท่ำนเดนิทำงถงึ บ่อเกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลือภูเขำที่มีเพียงแห่งเดียวใน

โลก เดมิมีชือ่เรียกว่ำ “เมืองบ่อ” หมำยถงึ เมืองที่มีบ่อเกลอืสนิเธำว์อยู่ในพื้นที ่
เป็นบอ่เกลอืทีม่อีำยุกว่ำ 800 ปี ทำ่นจะไดส้มัผัสวถิชีำวบำ้น ทีป่ระกอบอำชพีผลติ

เกลอืภูเขำแบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูปจำกเกลอืได ้เช่น 

ดอกเกลอื เกลอืแกง เกลอืสปำ ยำสฟัีนเกลอื เป็นตน้ (หมำยเหต ุ: งดสำธติวธิที ำ
เกลือในช่วงเทศกำลเขำ้พรรษำ เนื่องจำกเป็นช่วงฤดูฝนท ำใหไ้ม่สำมำรถตำก

เกลอืได)้  
น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำตทิี ่บา้นสะปัน ตัง้อยู่ในอ ำเภอบ่อเกลอื จังหวัด

น่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลือภูเขำประมำณ  9 กโิลเมตร  เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ 
ทีต่ัง้อยูท่่ำมกลำงธรรมชำตขิองขนุเขำ มลี ำธำรไหลผำ่น และในชว่งหนำ้ฝนฤดทู ำ

นำ ยังสำมำรถชมววิทวิทัศน์ของนำขำ้วเขยีวขจไีดอ้กีดว้ย เรยีกไดว้่ำหำกแวะมำ

เที่ยวบ่อเกลือภูเขำขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่นำทีก็จะถึงหมู่บำ้นสะปัน เหมำะ
ส ำหรับมำพักผอ่น ปลอ่ยชวีติใหเ้ดนิไปอยำ่งชำ้ ๆ 

จำกนัน้น ำท่ำนชม จุดชมววิดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมววิที่สูงห่ำงจำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระ
อำทติยข์ึน้และพระอำทติยต์กได ้โดยมรีะยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – 

บอ่เกลอื มองเห็นภเูขำสลับซบัซอ้น  

 
น ำท่ำนเช็คอนิ โกโก ้วอลเล ่คาเฟ่ เป็นคำเฟ่ทีม่คีวำมพเิศษตรงนี้ ทำงรำ้นปลูกโกโกเ้อง มเีมนูใหล้องทำนหลำกหลำย

เมนูโกโก ้สำยโกโกห้ำ้มพลำด นอกจำกนี้คำเฟ่ยังมจุีดถ่ำยรูปมำกมำยใหไ้ดเ้ซลฟ่ีเช็คอนิชคิๆอกีดว้ย และถอืเป็นคำเฟ่
ชือ่ดังของปัวเลยทเีดยีว 

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 ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัภูเก็ต หมำยถงึ วัดบำ้นเก็ตทีอ่ยูบ่นภ ูหรอื ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดทีม่ภีมูทัิศน์และววิทีส่วยงำมมลีำน

ชมววิที่สำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มีเทือกเขำอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ ดำ้นล่ำงมี

แมน่ ้ำไหลผำ่น ทำงวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผำ่นทอ่ไหลลงไปใหกั้บฝงูปลำได ้
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ รำ้นกำแฟชือ่ดังของจังหวัดน่ำน อยู่บรเิวณใกล ้ล าดวนผา้ทอ รำ้นขำยผำ้

พืน้บำ้นที่มขีองที่ระลกึและผำ้ทอไทลือ้ ผำ้ทอน ้ำไหล ลำยโบรำณต่ำงๆ ส ำหรับโซนรำ้นกำแฟสไตลข์องชมุชนชำวไท
ลือ้ผสมลำ้นนำ ภำยในรำ้นมเีรอืนไมเ้กำ่ทีจ่ัดโชวเ์ครือ่งไมเ้ครือ่งมอืเกำ่แกข่องชำวไทลือ้มำประดับตกแตง่สวยงำม จะมี
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มุมน่ังจบิกำแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลังคำจำก สำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์ทุ่งนำ สำมำรถเลอืกน่ังชลิๆ บรรยำกำศอัน
เงยีบสงบไดต้ำมอัธยำศัย 

น ำ

ท่ำนเดนิทำงสู ่ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ เป็นโฮมสเตย ์รำ้นอำหำรที่โด่งดังในอ ำเภอปัว โดยเมนูทีเ่ป็นซกิเนเจอรก็์คอื “พิ

ซ่ำเห็ด” นอกจำกจะมีอำหำรและที่พักแลว้ ยังมีจุดในท่ำนไดนั้้งชมววิสุดลูกหูลูกตำ ดึม่ด ่ำกับบรรยำกำศสโลไลฟ์  
พเิศษ !!! .... ลิม้ลองพซิซำ่เห็ด  

น ำท่ำนเขำ้สู ่วดัศรมีงคล (วดัก๋ง) เป็นวัดเกำ่แกท่ีไ่ดร้ับพระรำชทำนวสิงุคำมสมีำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชี ือ่
ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋ ภำยในวัดมีสิง่ทีน่่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงที่มภีำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลยีนแบบ

กำรวำดของหนำนบัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลือ้ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังที่วัดภูมนิทรแ์ละวัดหนองบัวของ

จังหวัดน่ำนโดยบรเิวณลำนชมววิ ทำงวัดไดจั้ดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ำยภำพหลำยจุด รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศ
ไทยๆ ใหพ้ักผอ่นหยอ่นใจ มทัีศนียภำพทีง่ดงำม มองเห็นทุง่นำเขยีวขจ ีและทวิเขำของดอยภคูำเรยีงรำยสลับซับซอ้น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่บา้นนาก๋างโตง้ จุดเช็กอนิสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่ำน มีทัง้คำเฟ่ รำ้นอำหำรและที่พักไวร้องรับ 

โดยมคีวำมโดดเดน่อยูต่รงทีก่ำรออกแบบสิง่ปลูกสรำ้งตำ่ง ๆ ซึง่เนน้กำรใชวั้สดธุรรมชำตทิีห่ำไดจ้ำกทอ้งถิน่มำเสรมิเตมิ

แต่งใหม้คีวำมทันสมัยสวยงำม กลิน่อำยแบบมนิมิอลผสมญีปุ่่ นหน่อย ๆ ดูอบอุ่น น่ำพักผ่อน รำยลอ้มไปดว้ยทอ้งไร่ทอ้ง
นำสเีขยีว อำกำศเย็นสบำย มจีุดใหน่ั้งเลน่พักผอ่นอยูโ่ดยรอบ 

น ำทำ่นเดนิทำงซือ้ของฝำก หลังจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินา่น เพือ่เดนิทำงกลับกรุงเทพฯ 
18.35 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD177 

19.40 เดนิทำงถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ ... พรอ้มควำมประทับใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

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

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

เนือ่งจากพเีรยีดเดนิทางเป็นชว่งเทศกาล อาจมสีถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการปิด หรอืไมส่ามารถเขา้ชมไดซ้ึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ 
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิง์ด หรอืเปลีย่นแปลงรายการโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นหลกั 

 
* 

ราคาทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัที่
ไมค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอื
สายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั*
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก พกัหอ้ง 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

29 – 31 ตลุาคม 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 ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและ
คา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั* 

* กรณพีกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 น ้ำหนักสมัภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม  

 คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และ 3% กรณีออกใบเสร็จหัก ณ ทีจ่่ำยในนำมบรษัิทเทำ่นัน้ 

 คำ่รถตู ้VIP ตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลูกคำ้

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 



 

 

BWZ-NAN02 น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลื ดอยภูคา 3D2N_DD_OCT-DEC21 

 

 ค่ำใชจ้่ำยที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร

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

 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิอืน่ 

 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม/เทีย่ว เทีย่วละ 450 บำท 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ 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. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำร

จองกับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไมร่ับยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

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 40 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร ์50% และหักค่ำใชจ่้ำยทีจ่่ำยจรงิ อำท ิ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  

6. เงือ่นไขกำรเดนิทำง ระเบยีบ ขอ้จ ำกัดกำรเดนิทำง ในแต่ละจังหวัดอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมนโยบำยของภำครัฐ ทัง้นี้
นักท่องเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทำงตอ้งมคีวำมพรอ้มปฏบัิตติำมเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 


