
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เดนิทาง : พฤษภาคม – กันยายน 2564 

   
 

เสน้ทางการเดินทาง  เชา้ กลางวนั เย็น 
วนัท่ี 1 สนามบินดอนเมือง-เฮือนฮงัตอ่ -วดัศรพีนัตนั-วดัม่ิงเมือง-วดัพระ

ธาตชุา้งค า้วรวิหาร-วดัภมิูนทร-์ พระธาตแุช่แหง้-วดัพระธาตเุขา
นอ้ย-ถนนคนเดินนา่น 

 

  
 
 

 

วนัท่ี 2 
 

เดอะวิว@ก่ิวม่วง – ถนนหมายเลข3 – บอ่เกลอืสนิเธาว-์บา้นสะปัน-
จุดชมวิวดอยภคูา 1715-โกโก ้วอลเล ่คาเฟ่ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

วนัท่ี 3 วดัภเูก็ต – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้-วดัศรมีงคล-
บา้นนาก๋างโตง้-กรุงเทพฯ    

น่าน....ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน 

 
3 



Day 
1 

 

กรุงเทพฯ  
  - 

น่าน 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-เฮือนฮังต่อ -วัดศรีพันตนั-วัดมิ่งเมือง-วัดพระธาตุช้างค า้วรวิหาร-วัดภมูินทร-์ พระ

ธาตุแช่แห้ง-วัดพระธาตุเขาน้อย-ถนนคนเดนิน่าน 

06.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินน่านนคร โดยสายการบิน นกแอร ์(DD) เท่ียวบินท่ี DD 172 

09.45 น. เดินทางถึง สนามบินน่านนคร จังหวัดน่าน ไกดร์อตอ้นรบัคณะ จากนัน้น าทา่นเดินทางทอ่งเท่ียวตามรายการ 

 น าทา่นเช็คอินจิบชากาแฟท่ี เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็นรา้นกาแฟท่ีรวมเอากาแฟจากแหลง่ปลกูต่างๆของ
จังหวดัน่านมาไวท่ี้น่ี เป็นรา้นท่ีมีขนาดใหญ่บรรยากาศดี มีมุมใหถ้่ายรูป,มุมใหน้ั่งชิลๆเยอะ ใหท้่านสมัผสักับ
บรรยากาศสบายๆ รม่รื่น 

 น าทา่นเดินทางสู ่วัดศรีพันตัน แหง่ราชวงศภ์คูา โดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน เป็นผูส้รา้ง ซึ่งช่ือวดัตรง

กบันามผูส้รา้ง คือพญาพนัตน้ วิหารของวดัศรพีนัอน้ มีความสวยงามเป็นสงา่ดว้ยสทีองเหลอืงอรา่ม และเป็นอีก

วดัท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงาม พญานาคเจ็ดเศียรตัง้เด่นเป็นสง่าเฝา้บนัได หนา้วิหาร และภายในวิหารช่าง

ชาวน่าน ไดเ้ขียนภาพลายเสน้ประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการก าเนิดเมืองน่าน มันเป็นภาพเขียน

ลายเสน้ลงสธีรรมชาติสวยงามและทรงคณุคา่อยา่งยิ่ง 

 น าทา่นเดินทางสู ่วัดมิ่งเมือง ตัง้อยูท่ี่ถนนสรุยิพงศ ์เป็นท่ีประดิษฐานเสาหลกัเมืองของจังหวดัน่าน เดิมเป็นวดั
รา้ง มีเสาหลกัเมืองท่ีเป็นทอ่นซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ ตอ่มาเจา้ครองนครน่านสถาปนาวดัใหม่ตัง้ช่ือว่า วดัม่ิง
เมือง ตามช่ือท่ีเรียกเสาหลกัเมืองว่า เสาม่ิงเมือง ต่อมาปี 2527 ไดมี้การรือ้ถอนและสรา้งอุโบสถหลงัใหม่เป็น 
แบบลา้นนารว่มสมัยแบบในปัจจุบนั โดยตกแต่งลายปูนป้ันท่ีผนังดา้นนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงาม
วิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกลูช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัแสดงให้
เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองนา่น ฝีมือช่างทอ้งถ่ินยุคปัจจุบนั และในบริเวณวดัยงัเป็นท่ี ประดิษฐานเสาหลกัเมือง 
ซึ่งอยูใ่นศาลาจตรุมขุ ดา้นหนา้พระอุโบสถ เสาหลกัเมืองสงูประมาณ 3 เมตร ฐานประดบัดว้ยไมแ้กะลวดลาย 
ลงรกัปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตรมี์ช่ือ เมตตา กรุณา มทิุตา อุเบกขา 



 
 
 
 
 
 
 

 

 น าทา่นเดินทางสู ่วัดพระธาตุช้างค ้าวรวิหาร สรา้งขึน้โดยพญาภูเข่ง เจา้ผูค้รองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 
600 ปี ประกอบดว้ยวิหารขนาดใหญ่ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ภายในวดัยงัประดิษฐานเจดียช์า้ง
ค า้ ทรงลงักา สงูตระหงา่นมีรูปป้ันรูปชา้งครึง่ตวัประดบัอยูโ่ดยรอบ ลกัษณะเหมือนฐานรองรบัไวด้า้นละ 6 เชือก 
รวมทัง้หมด 24 เชือก เป็นศิลปะท่ีนา่นรบัผา่นอาณาจกัรสโุขทยั มีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ ์

 น าทา่นเดินทางสู ่วัดภมูินทร ์เดิมช่ือ 'วดัพรหมมินทร'์ เป็นวดัท่ีแปลกกวา่วดัอ่ืน ๆ คือ โบสถแ์ละวิหารสรา้งเป็น
อาคารหลงัเดียวกันประตูไมท้ัง้สี่ทิศ แกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมือลา้นนาสวยงามมาก นอกจากนีฝ้าผนงัยัง
แสดงถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของยุคสมัยท่ีผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน ความงามของ พระอุโบสถ
จตรุมขุ เป็นพระอุโบสถทรงจตรุมขุ พระประธานจตรุพกัตร ์นาคสะดุง้ขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไวก้ลาง
ล  าตวันาค พระอุโบสถจตุรมุขนีก้รมศิลปกรไดส้นันิษฐานว่า เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลงัแรกของ ประเทศไทย
พระอุโบสถ ตรงใจกลางประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หนัพระพกัตรอ์อก ดา้นประตูทัง้สี่ทิศ หัน
เบือ้งพระปฤษฏางค ์ชนกันประทบั นั่งบนฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ผูท่ี้ไปชมความงามของ พระ
อุโบสถนีไ้ม่วา่จะเดินขึน้บนัไดทิศใด จะพบพระพกัตรข์องพระพทุธรูปทกุดา้น  ภายในจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนงั
ช่ือดงั 'ปู่ ม่านยา่ม่าน หรอื หนุม่กระซิบ' ผลงานของหนานบวัผนั จิตรกรทอ้งถ่ินเชือ้สายไทลือ้ เป็นภาพชายหญิง
คูห่นึ่งก าลงักระซิบอยู ่และเป็นภาพท่ีรูจ้กักนัในช่ือ 'กระซิบรกับนัลอืโลก' และเป็นท่ีนิยมกันในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งมาถ่ายรูปกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

 

 น าทา่นชม พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ตัง้อยูใ่จกลางเมืองนา่นใกลก้ับวดัภูมินทร ์เป็นอาคารแบบยุโรปซึ่ง
เขา้มาในสมยัรชักาลท่ี 5 ผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินเมืองนา่น เดิมเป็น หอค า ซึ่งเป็นท่ีประทบัและท่ีว่า
ราชการของพระเจา้สรุยิพงษผ์รติเดชฯ เจา้ผูค้รองนครนา่น เคยใชเ้ป็นท่ีตัง้ศาลากลางจงัหวดัแหง่แรกของจังหวดั
นา่น ภายในพิพิธภณัฑแ์บง่เป็น 2 ชัน้ ชัน้ลา่งจดัแสดงชีวิตความเป็นอยูข่องชนเผา่ตา่ง ๆ ในจังหวดัน่าน รวมทัง้
เทศกาลงานประเพณีท่ีส  าคัญของจังหวดั เช่น การสืบชะตา การแข่งเรือ สว่นชั้นบนจัดแสดงโบราณวตัถุสมัย
ตา่ง ๆ ท่ีพบในจงัหวดันา่น ตัง้แต่ยุคก่อนประวติัศาสตร ์จนถึงยุคเจา้ผูค้รองนครน่าน สิ่งของในพิพิธภณัฑชิ์น้ท่ี
ส  าคญั ไดแ้ก่ งาชา้งด า วตัถมุงคลคูบ่า้นคูเ่มืองนา่น สมบติัของเจา้ผูค้รองนครเมืองนา่นรกัษาสืบต่อกันมาหลาย



ชั่วคน เป็นงาชา้งขา้งซา้ย ยาว 94 เซนติเมตร วดัโดยรอบสว่นท่ีใหญ่สดุได ้47 เซนติเมตร มีน า้หนกั 18 กิโลกรมั 
ไดม้าในสมยัพระยาการเมืองเจา้ผูค้รองนครนา่นองคท่ี์ 5 

 จากนั้นน าท่าน แวะถ่ายรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นล่ันทม  บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติน่าน ตัง้อยู่ภายในคุม้ของอดีตเจา้ผูค้รองนครน่าน (หอค า) ท่ีมีตน้ลีลาวดีขึน้เป็นแถว
เรยีงราย แผข่ยายก่ิงกา้น โคง้เขา้หากนัเป็นอุโมงค ์

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มือ้ที่1) 
 น าทา่นเดินทางสู ่พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตปุระจ าปีเกิด ปีเถาะ (ปีนกัษัตรกระต่าย) เดิมเป็น

วดัราษฎร ์ปัจจุบนัเป็นพระอารามหลวง เป็นอนสุรณข์องความรกัและความสมัพนัธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมือง

สโุขทยัในอดีต จากพงศาวดารเมืองน่านกลา่วว่า พระยาการเมือง เจา้นครน่านไดอ้ัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

จาก กรุงสโุขทยั (กระดกูขอ้มือขา้งซา้ย) มาประดิษฐานไวท่ี้ดอยภเูพียงแช่แหง้ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 น าทา่นเดินทางสู ่วัดพระธาตุเขาน้อย องคพ์ระธาตตุัง้อยูบ่นยอดดอยเขานอ้ย ซึ่งอยูด่า้นตะวนัตกของตวัเมือง
น่าน สรา้งในสมัยเจ้าปู่ แข็ง เม่ือปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธาตุเป็นเจดียก์่ออิฐถือปูนทัง้องค์ เป็นศิลปะพม่าผสม
ลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดร้บัการบูรณปฏิสงัขรณค์รัง้ใหญ่ใน
สมยัพระเจา้สรุยิพงศผ์รติเดชฯ ระหวา่งปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า จากวดัพระธาตุเขานอ้ย สามารถ
มองเห็นทิวทศันโ์ดยรอบของตวัเมืองน่าน ปัจจุบนับริเวณลานชมทิวทศัน ์ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคล
นนัทบุรศีรนีา่น ซึ่งเป็นพระพทุธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบวัสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค า
หนกั 27 บาท 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
 จากนัน้น าท่านเขา้สู ่ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวนัศุกร-์อาทิตย ์ 

ตัง้แต ่17.00 - 22.00 น. ตัง้อยูบ่นบนถนนผากอง ระหวา่งลานขว่งเมือง หนา้ศนูยบ์รกิารนกัท่องเท่ียว ไปถึงสาม
แยกถนนจทัรประโชติ ใหท้่านเลือกซือ้อาหารมากมาย มีทัง้อาหารพืน้เมือง ผกัผลไม ้หรือเสือ้ผา้พืน้เมือง ของ



ฝากของท่ีระลึกแฮนด์เมดต่างๆจากจังหวัดน่านของไดจ้ากท่ีน่ี  ในราคาย่อมเยา อิสระใหท้่านเดินเล่นตาม
อธัยาศยั 

ที่พัก  น าท่านเข้าสู่ที่พัก น ้าทอง น่าน หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

Day 
2 

 
 
 

 

น่าน  
วันที่ 2 เดอะวิว@ก่ิวม่วง – ถนนหมายเลข3 – บ่อเกลือสินเธาว-์บ้านสะปัน-จุดชมวิวดอยภูคา 1715-โกโก้ 

วอลเล่ คาเฟ่ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารท่ีพกั (มือ้ที่2) 

 น าทา่นเดินทางสู ่เดอะวิว@ก่ิวม่วง เป็นคาเฟ่บนเชิงเขา ใหท้า่นไดส้มัผสักบัวิวของธรรมชาติของเมืองนา่น

แบบสดุลกูหลูกูตา พรอ้มนั่งจิบเครื่องด่ืมชิล ๆ อิสระใหท้า่นถ่ายรูปตามอธัยาศรยั 

  น าทา่นเดินทางสู ่อ าเภอปัว โดยใชเ้สน้ทางถนนหมายเลข 1256 ท่ีเป็นอีกหนึ่งเสน้ทางท่ีเรยีกกันวา่ “ถนนลอย

ฟา้” ซึ่งอยูท่า่มกลางธรรมชาติอนัแสนสงบ พรอ้มสมัผสักบัธรรมชาติแบบเต็มอ่ิมตลอดทัง้เสน้ทาง อีกทัง้ยงัมี

ภเูขาและตน้ไมป้กคลมุทัง้พืน้ท่ี ซึ่งเห็นไดจ้ากภาพมมุสงู 

 น าทา่นถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือ ลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ-สันติสุข เป็นอีกหนึ่งเสน้ทางท่ีสวยงาม และ
เป็นท่ีนิยมของนกัทอ่งเท่ียวในการแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ ระหวา่งการเดินทางมาทอ่งเท่ียวจงัหวดันา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  (มือ้ที่3) 
 น าทา่นเดินทางถึง บ่อเกลือสินเธาวโ์บราณ เกลอืภเูขาท่ีมีเพียงแหง่เดียวในโลก เดิมมีช่ือเรยีกวา่ “เมืองบอ่” 

หมายถึง เมืองท่ีมีบอ่เกลอืสนิเธาวอ์ยูใ่นพืน้ท่ี เป็นบอ่เกลอืท่ีมีอายกุวา่ 800 ปี ทา่นจะไดส้มัผสัวิถีชาวบา้น ท่ี



ประกอบอาชีพผลติเกลอืภเูขาแบบโบราณ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากเกลอืได ้เช่น ดอกเกลอื 

เกลอืแกง เกลอืสปา  ยาสฟัีนเกลอื เป็นตน้ (หมายเหต ุ: งดสาธิตวิธีท าเกลอืในช่วงเทศกาลเขา้พรรษา เน่ืองจาก

เป็นช่วงฤดฝูนท าใหไ้ม่สามารถตากเกลอืได)้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 น าทา่นสมัผสับรรยากาศธรรมชาติท่ี บ้านสะปัน ตัง้อยูใ่นอ าเภอบอ่เกลอื จงัหวดันา่น  หา่งจากบอ่เกลอืภเูขา
ประมาณ  9 กิโลเมตร  เป็นชุมชนเลก็ๆ แสนสงบ ท่ีตัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาติของขนุเขา มีล  าธารไหลผา่น และ
ในช่วงหนา้ฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมวิวทิวทศันข์องนาขา้วเขียวขจีไดอี้กดว้ย เรยีกไดว้า่หากแวะมาเท่ียวบอ่
เกลอืภเูขาขบัรถเลยไปอีกเพียงไม่ก่ีนาทีก็จะถึงหมู่บา้นสะปัน เหมาะส าหรบัมาพกัผอ่น ปลอ่ยชีวติใหเ้ดินไป
อยา่งชา้ ๆ 

 จากนัน้น าทา่นชม จดุชมวิวดอยภคูา 1715 จุดแวะพกัชมววิท่ีสงูหา่งจากระดบัน า้ทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชม
พระอาทิตยข์ึน้และพระอาทิตยต์กได ้โดยมีระยะทางหา่งจากท่ีท าการอุทยานแหง่ชาติดอยภคูา 8 กิโลเมตร 
เสน้ทาง ปัว – บอ่เกลอื มองเห็นภเูขาสลบัซบัซอ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 

 น าทา่นเช็คอิน โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่ เป็นคาเฟ่ท่ีมีความพิเศษตรงนี ้ทางรา้นปลกูโกโกเ้อง มีเมนใูหล้องทาน

หลากหลายเมนูโกโก ้สายโกโกห้า้มพลาด นอกจากนีค้าเฟ่ยงัมีจุดถ่ายรูปมากมายใหไ้ดเ้ซลฟ่ีเช็คอินชิคๆอีกดว้ย 

และถือเป็นคาเฟ่ช่ือดงัของปัวเลยทีเดียว 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที่4) 

ที่พัก  น าท่านเข้าสู่ที่พัก อูปแก้ว รีสอรท์ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
  



Day 
3 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

น่าน 
- 

กรุงเทพฯ 
วันที่ 3 วัดภเูก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ – ฟารม์เห็ดบ้านหัวน ้า-วัดศรีมงคล-บ้านนาก๋างโตง้-กรุงเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารท่ีพกั (มือ้ที่5) 

 น าทา่นเดินทางสู ่วัดภเูก็ต หมายถึง วดับา้นเก็ตท่ีอยูบ่นภ ูหรอื ดอย วดัภเูก็ต เป็นวดัท่ีมีภมิูทศันแ์ละวิวท่ี
สวยงามมีลานชมวิวท่ีสามารถมองไดก้วา้งถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุง่นาแลว้มีเทือกเขาอทุยานแหง่ชาติ
ดอยภคูา ดา้นลา่งมีแม่น  า้ไหลผา่น ทางวดัไดจ้ดัใหเ้ป็นเขตอภยัทาน สามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบน ผา่นทอ่
ไหลลงไปใหก้บัฝงูปลาได ้

 จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ รา้นกาแฟช่ือดงัของจงัหวดันา่น อยูบ่รเิวณใกล ้ล  าดวนผา้ทอ รา้น

ขายผา้พืน้บา้นท่ีมีของท่ีระลกึและผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน า้ไหล ลายโบราณตา่งๆ ส  าหรบัโซนรา้นกาแฟสไตลข์อง

ชุมชนชาวไทลือ้ผสมลา้นนา ภายในรา้นมีเรอืนไมเ้ก่าท่ีจดัโชวเ์ครื่องไมเ้ครื่องมือเก่าแก่ของชาวไทลือ้มาประดบั

ตกแตง่สวยงาม จะมีมมุนั่งจิบกาแฟเป็นกระทอ่มมงุดว้ยหลงัคาจาก สามารถมองเห็นวิวทิวทศันท์ุง่นา สามารถ

เลอืกนั่งชิลๆ บรรยากาศอนัเงียบสงบไดต้ามอธัยาศยั 

  
 
 
 
 
 

 น าทา่นเดินทางสู ่ฟารม์เห็ดบ้านหัวน ้า รา้นอาหารท่ีโดง่ดงัในอ าเภอปัว โดยเมนท่ีูเป็นซิกเนเจอรก็์คือ “พิซซา่

เห็ด” ท่ีน่ียงัมีจุดในทา่นไดน้ัง้ชมวิวสดุลกูหลูกูตา ดึ่มด ่ากบับรรยากาศสโลไลฟ์  พิเศษ !!! .... ลิม้ลองพิซซา่เห็ด 
 น าทา่นเขา้สู ่วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็นวดัเก่าแก่ท่ีไดร้บัพระราชทานวิสงุคามสีมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์

ท่ีมีช่ือท่ีสดุของวดันีคื้อ หลวงปู่ ก๋ง ภายในวดัมีสิ่งท่ีน่าสนใจ ทัง้วิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอันงดงาม 



โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกรชาวนา่นเชือ้สายไทลือ้ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัภูมินทร์

และวดัหนองบวัของจงัหวดันา่นโดยบรเิวณลานชมวิว ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุม้และจุดชมวิวใหถ้่ายภาพหลายจุด 

รวมถึงรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจ มีทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขา

ของดอยภคูาเรยีงรายสลบัซบัซอ้น 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มือ้ที่6) 

 น าทา่นเดินทางสู ่บ้านนาก๋างโต้ง จุดเช็กอินสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่าน มีทัง้คาเฟ่ รา้นอาหารและท่ีพกัไว้
รองรบั โดยมีความโดดเด่นอยู่ตรงท่ีการออกแบบสิ่งปลูกสรา้งต่าง ๆ ซึ่งเนน้การใช้วสัดุธรรมชาติท่ีหาไดจ้าก
ทอ้งถ่ินมาเสริมเติมแต่งใหมี้ความทันสมัยสวยงาม กลิ่นอายแบบมินิมอลผสมญ่ีปุ่ นหน่อย ๆ ดูอบอุ่น น่า
พกัผอ่น รายลอ้มไปดว้ยทอ้งไรท่อ้งนาสเีขียว อากาศเย็นสบาย มีจุดใหน้ั่งเลน่พกัผอ่นอยูโ่ดยรอบ 

 น าทา่นเดินทางซือ้ของฝาก หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินนา่น เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
19.10 น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร ์(DD) เท่ียวบินท่ี DD 179 

20.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 

 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก  

ราคาท่านละ 
 

จอยทัวร ์
 (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ ) 

7-9 / 21-23 พ.ค. 64 9,999.- 7,999.- 
11-13 / 25-27 มิ.ย. 64 9,999.- 7,999.- 
21-23  มิ.ย. 64 8,999.- 6,999.- 
9-11  ก.ค. 64 9,999.- 7,999.- 
24-26 / 25-27 ก.ค. 64 11,999.- 9,999.- 
19-21 ก.ค. 64 8,999.- 6,999.- 
12-14   ส.ค. 64  11,999.- 7,999.- 
27-29  ส.ค. 64 9,999.- 7,999.- 
10-12 / 24-26 ก.ย. 64 9,999.- 7,999.- 
พกัเด่ียว เพิ่ม 2,000 บาท / ทา่น 
 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
  2. กรุณาปฏิบตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียวปลอดภยัดา้น   
        สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว 
  3.  กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
  4.  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้



       รว่มคณะไม่ถึง โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 
      -   เดินทางโดยรถตู ้มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 6 ทา่น  
      -   เดินทางโดยรถบสั มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15-20 ทา่น สอบถามไดจ้ากผูร้บัจองทวัร ์
  5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมิูอากาศใน   
      ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส  าคญั 
  6. หากทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่งในรายการ หรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่สามารถ  
      เรยีกรอ้คา่บรกิารคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
  7. มคัคเุทศกพ์นกังานและตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 
การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
  1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส  าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของทา่น 
  2. ช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส  ารองท่ีนั่งเสรจ็สมบูรณ ์โดยการโอนเงิน 
     เขา้ทางธนาคารของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียด 
 
  3. กรุณาสง่ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส  าเนาหนงัสอืเดินทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อ 
      ใชส้  าหรบัการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทาง 
     
 การยกเลิกการเดินทาง 
  1. ยกเลกิการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดย หกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
  2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมาและเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
  3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 
 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิัททวัร ์ทางบรษิัทคนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึน้จรงิ(ถา้มี) 
อาทเิช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
***โปรแกรมทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์ินเปลีย่นแปลง โดยมิได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพือ่ใหท่้านไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และค านงึถงึผลประโยนช์ของท่านเป็นหลกั*** 
 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษิัทจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ    
    ตลอดการเดินทาง 
3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. ทางบรษิัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ 
 



อัตราบริการนีร้วม 
    1.คา่บตัรโดยสารเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบิน  ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการทวัรข์า้งตน้ ท่ีนั่งบน   
       เครื่องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ  ไม่รวมน า้หนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
    2. คา่ท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั  จ านวนคืนตามในรายการทวัรห์รอืแพคเกจ 
       ขา้งตน้พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น   
     หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกั 2 ท่านแบบเตยีงคู่เตม็ หรอืไม่ม ีทางบรษิัทขอปรบัพกัแบบเตยีงเดีย่ว DOUBLE  BED แทน 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอื กรณีระบุพกัหอ้ง DOUBLE BED มาแลว้หอ้งเตม็หรอืไม่มี ขอปรบัพกั TWIN แทน 
กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน เตยีงเสรมิ อาจจะเป็นแบบ เตยีงสปรงิเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิ ขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของ โรงแรมนัน้ๆ 
   3.คา่อาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
   4.น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด 
   5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส  าหรบันกัทอ่งเท่ียวไทย 
   6.เจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
   7. คา่ประกนัอุบติัเหตใุนระหวา่งการเดินทาง (คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครอง กรณีเสยีชีวิต หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  
วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลตอ่อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
    1.คา่มินิบารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
    2.คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.คา่ประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
    4.คา่อาหารส  าหรบัทา่นท่ีทานเจ มงัสวิรติั และหรอือาหารส  าหรบัมสุลมิ 
    5.คา่ทิปไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
    6.ชาวตา่งชาติช าระเพิ่มทา่นละ 1,000 บาท 
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