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เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-น่าน 

วันที่ 2 พระธาตุแช่แห้ง – วัดศรีพันต้น – วัดภูมินทร์ – วัดศรีมงคล – 
วัดภูเก็ต – วัดปรางค์ - ถนนคนเดินปัว   

วันที่ 3 ชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 – จุดชมวิว 1715 
- หมู่บ้านสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว-์โค้งหมายเลข3-เฮือนฮังต่อ-
ถนนคนเดินน่าน 

วันที่ 4 พระธาตุช่อแฮ-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร-
กรุงเทพฯ 

ทวัรเ์ทีย่วไทย 

นา่น แพร ่พษิณุโลก 

4วนั 2 คนื โดยรถตูป้รบัอากาศ 

 
 

 

 

ไฮไลท ์

พระธาตุแช่แห้ง // วัดศรีพันต้น // วัดภูมินทร์  // วัดศรีมงคล 
วัดภูเก็ต // วัดปรางค์  // ถนนคนเดินปัว // ถนนลอยฟ้า 
1256  // ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 // หมู่บ้านสะปนั  
บ่อเกลอืสินเธาว์ // โค้งหมายเลข3  
เฮือนฮังต่อ // ถนนคนเดินน่าน 

ราคา 8,200 
บาท / ทา่น  

เดนิทาง : กมุภาพนัธ ์65 

เร ิม่ตน้ 

จ่ายเพียง   

สิทธิ์โครงการทัวรเ์ที่ยวไทย  จ่ายเพียง   

  4,920.-- บาท / ท่าน 
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Day 
1 

 

กรุงเทพฯ 
- 

น่าน 
วันที่ 1  กรุงเทพฯ-น่าน 

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียวและเป็นไป
ตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าท่ีจะท าการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์
เจลล้างมือให้บริการ 

21.30 น. เดินทางสู่จังหวัดน่าน 
 ระหว่างทางบริการของว่างระหว่างการเดินทาง (ม้ือที่1) 

 

Day 
2 

 
 

 
 
 
  

 

น่าน 
 

วันที่ 2 พระธาตุแช่แห้ง – วัดศรีพันต้น – วัดภูมินทร์ – วัดศรีมงคล – วัดภูเก็ต – วัดปรางค์ - ถนนคนเดินปัว   

เช้า อิสระอาหารเช้า 
 น าท่านเข้าสักการะ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจ าปีเถาะ 

ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น เป็นวัดท่ีมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ด้วยสีทองอร่ามเรืองรองของวิหาร ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่าพระพุทธสลี และมีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามบอกเล่าเรื่องราว
ประวัติศาสตร์เมืองน่าน ด้านหน้าวิหารยังมีจิตรกรรมปูนปั้นแกะสลักอย่างประณีต โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร 
เมื่อวิหารต้องแสงแดดก็มีความระยิบระยับสวยงาม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ ให้ท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดท่ีสร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศ
ไทยท่ีดูคล้ายต้ังอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่2) 
 น าท่านเข้าชม วัดศรีมงคล วัดไทยล้านนา โดยมีพระครูมงคลรังสี หรือหลวงปู่ครูบาก๋ง ท่ีเคารพของชาวน่าน เคย

ได้รับนิมนต์มาจ าวัดแห่งนี้จนมรณภาพ รอบบริเวณวัดมีการตกแต่งโคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง ซึ่งล้วน
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เป็นข้าวของเครื่องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ท่านเข้าสักการะพระประธานในวิหารหลวง และน าชมจิตรกรรมฝาผนังซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นรูปมหาอุทกภัยท่ีเมืองยม พ.ศ. 2424 และท่ีโด่ดเด่นคือทัศนียภาพหน้าวัดซึ่งเป็นทุ่งนาอันกว้างขวางมี
พื้นหลังเป็นดอยภูคา 

 น าท่านเข้าชม วัดภูเก็ต โดยวัดต้ังช่ือตามหมู่บ้านช่ือว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดต้ังอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ 
เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงต้ังช่ือว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ต วัดท่ีมีภูมิทัศน์และวิวท่ีสวยงาม โดยจุดเด่น
ของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาท่ีกว้าง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา มีอุโบสถทรงล้านนา
ประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นท่ีประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ท่ีศักดิ์สิทธิ์ หัน
พระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก 

  
 
 
 
 
 
 

17.00 น. จากนั้นน าท่านชม Unseen in Thailand ชมต้นดิกเดียม ท่ี วัดปรางค์ ต้นไม้ท่ีลูบเบาๆท่ีล าต้น กิ่งและใบจะส่ัน
ไหวเหมือนจ๊ักจ้ี นั่นเอง นอกจากนั้นยงัมีพระธาตุบุญนาค สันนิษฐานว่าภายในบรรจุพระธาตุอยู่ให้ท่านได้สักการะ
เพื่อความเป็นสิริมงคล 
น าท่านชม ถนนคนเดินปัว  ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของท่ีระลึก อาหารและสินค้าของชาวเมืองน่าน ถนนคน
เดินปัวจะเปิดทุกวันศุกร์และวันเสาร์  ภายในถนนนคนเดินมีลานขันโตกส าหรับไว้รับประทานอาหาร ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของถนนคนเดินปัว พร้อมมีโชว์จากชาวบ้านท่ีสลับหมุนเวียนตลอดท้ังคืน ส่วนสิงท่ีมาถนนคนเดินนี้ ท่ี
ต้องห้ามพลาด คือ ซุ้มร าวงย้อนยุค ท่ีช่วยสร้างบรรยากาศให้ถนนคนเดินแห่งนี้ให้คึกครื้นและประทับใจ 

ค่่า รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่3)   
ที่พัก น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ อูปแก้ว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

 

Day 
3 

 

 

น่าน 
 

วันที่ 3 
ชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 – จุดชมวิว 1715 - หมู่บ้านสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว์-โค้งหมายเลข
3-เฮือนฮังต่อ-ถนนคนเดินน่าน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่4) ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านผ่าน ชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอ าเภอบ่อเกลือ 

สู่ อ าเภอปัว ช่วงถนนลอยฟ้าตัวถนนจะมีความโค้งและลาดชันตามสภาพพื้นท่ีถนนคดเค้ียวเลาะตามไหล่เขา ชมวิว
ภูเขา  สีเขียวของต้นไม้ตัดกับท้องฟ้า สวยงามมาก 

 น าท่านชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวท่ีไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้ ไฮไลท์ของจุดชม
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วิว 1715 คือวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ าน่านและภูเขาท่ีซ้อนกันเป็นช้ัน ๆ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลถึง 1715 
เมตร  จึงเป็นท่ีมาของช่ือจุดชมวิวแห่งนี้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่5) 
 จากนั้นน าท่านเข้าชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งเกลือท่ีมีความส าคัญมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาด

ใหญ่ ส่งเป็นสินค้าออกในภาคเหนือ และแลกเปล่ียนกับสินค้าท่ีชุมชนผลิตไม่ได้ จากกองคาราวานจีนฮ่อจากยูน
นาน กวางสี และมณฑลอื่น ๆ ในจีน โดยใช้เส้นทาง สิบสองปันนา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านชม โค้งหมายเลข 3  เป็นการสร้างถนนท่ีลัดลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี้ หนึ่งเส้นทางท่ีสวยงาม 
และเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในการแวะถ่ายรูป สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ร้าน
บรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ มีกาแฟรสชาติอร่อย อิสระให้ท่านเลือกซื้อทาน ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม น้ าทอง น่าน หรือเทียบเท่า 
ค่่า อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินน่าน 
 น าท่านเข้าชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของท่ีระลึก อาหารและ

สินค้าของชาวเมืองน่าน ถนนคนเดินน่านจะเปิดทุกวันศุกร-์วันอาทิตย์ 

Day 
4 

 

แพร่ พิษณุโลก 
กรุงเทพ 

 

วันที่ 4 พระธาตุช่อแฮ-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่6) ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสักการะ พระธาตุช่อแฮ วัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกิด
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ของผู้ท่ีเกิดปีขาล ให้ท่านได้สักการะเพื่อเป็นความสิริมงคลก่อนเดินทางกลับ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่7) 

 น าท่านเดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก 
น าท่านเข้าสู่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ น าท่านขอพร พระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของ
ชาวสองแคว เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพิษณุโลกและชาวไทยท้ังประเทศ 
ถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ด้วยความประทับใจ 
 

ส่าคัญมาก  เอกสารที่ใช้ส่าหรับเดินทาง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ณ จุดเช็คอิน ทั้งขาเข้าและขาออก   
1. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ดังต่อไปนี้ ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,ไฟเซอร์,แอสตราเซเนกา หรือวัคซีนไขว้ 

ครบ 2เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)  
2. แสดงผลตรวจโควิด-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรือ

แล็บรับรอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง) 
3. ผู้ที่เคยหายจากโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90วัน   
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสองอีกคอีกคร้ังก่อนการเดินทาง** 

 

 

อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน) 

เดินทาง  
พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน 

ราคาเร่ิมต้น 
ราคาต่อท่าน  
รัฐจ่าย 40% 

พักเด่ียว 
ราคา/ท่าน 

21-24 ก.ค. 65 8,200.- 4,920 2,000.- 

04-07 ส.ค. 65 8,200.- 4,920 2,000.- 

11-14 ส.ค. 65 8,200.- 4,920 2,000.- 

18-21 ส.ค. 65 8,200.- 4,920 2,000.- 

25-28 ส.ค. 65 8,200.- 4,920 2,000.- 

01-04 ก.ย. 65 8,200.- 4,920 2,000.- 

08-11 ก.ย. 65 8,200.- 4,920 2,000.- 

15-18 ก.ย. 65 8,200.- 4,920 2,000.- 

22-25 ก.ย. 65 8,200.- 4,920 2,000.- 

06-09 ต.ค. 65 8,200.- 4,920 2,000.- 

13-16 ต.ค. 65 8,200.- 4,920 2,000.- 

20-23 ต.ค. 65 8,200.- 4,920 2,000.- 

27-30 ต.ค. 65 8,200.- 4,920 2,000.- 
*คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป* 
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หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบัตรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) 

และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะ

ไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
5. ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน

ขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นส าคัญ 
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 
อัตรานี้รวม 

1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  
2. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
4. มัคคุเทศก์ ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  

วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก

การเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) 
2. ค่าใช้จ่ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้เดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีต้องช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ านวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบก ากับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ 

รบกวนแจ้งก่อนท าการช าระเงิน) 
 

การจองทัวร์และส ารองที่นั่ง (โครงการทัวร์เที่ยวไทย) 
1. กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง  
2. กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่ า 10 วัน   
3. รายการทัวร์เมื่อช าระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
4. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ไม่มีการช าระมัดจ า 
5. ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางได้ 
6. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับล าดับการเท่ียวเพื่อความเหมาะสม 
7. รับช าระด้วยแอฟพลิเคช่ัน เป๋าตัง เท่านั้น 
8. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีท่ีไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน 
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หมายเหตุ*เมื่อลูกค้าด าเนินการช าระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้ 
และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะส้ินสุดลง และไม่สามารถน ากลับมาใช้สิทธิได้ 
** กรณีรัฐบาลมีค าส่ังระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเท่ียว โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเท่ียว พ.ศ.2563 
 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปล่ียนแปลง โดยมิได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 

 
 
การยกเลิกการเดินทาง 
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์*** 
1.แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(ถ้ามี) 
3.แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินท้ังหมด 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิ
เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

 


