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เดินทาง ธนัวาคม 2563-เมษายน 2564 
วัดบญุยืน วัดมิ่งเมือง วัดภมูินทร์ วัดพระธาตชุา้งค ้าวรวิหารวัดพระธาตแุชแ่หง้ 

วัดพระธาตเุขานอ้ยถนนคนเดนิเมืองนา่นถนนลอยฟ้า 1081บ่อเกลือสินเธาว์หมู่บา้นสะปัน 

ชมวิวจดุชมวิวดอยภคูา 1715ถนนลอยฟ้า กาฟบา้นไทลื้อวัดภเูก็ตวัดศรีมงคล 

ถนนคนเดินปัวพระธาตชุอ่แฮวัดพระศรีรัตนมหาธาตวุรวิหาร   
 

 

 

 

เริม่ตน้เพียง 5,990.- 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ กลางวัน เย็น 
 

วันที ่1 
 

กรงุเทพฯ-นา่น 

 

- - 

 

 
 

วันที ่2 

 

วัดบญุยืน-วัดมิ่งเมือง-วัดภมูินทร์-วัดพระธาตชุา้งค า้วรวิหาร-วัดพระธาต ุ

แชแ่หง้-วัดพระธาตเุขานอ้ย-ถนนคนเดนิเมืองน่าน 

 

 

 

 

 

 

วันที ่3  ถนนลอยฟ้า 1081-บ่อเกลือสินเธาว์-หมู่บา้นสะปัน-ชมวิวจดุชมวิวดอยภคูา 

1715-ถนนลอยฟ้า-กาแฟบา้นไทลื้อ-วัดภเูก็ต-วัดศรีมงคล-ถนนคนเดินปัว   
   

วันที ่4 พระธาตชุอ่แฮ-วัดพระศรีรัตนมหาธาตวุรวิหาร-กรงุเทพฯ    

บนัทึกรกั...เมืองน่าน 4 วนั 2 คืน 
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

น่าน 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ-น่าน 

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ เพ่ือความปลอดภัยในการ

ทอ่งเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพ่ือคัดกรอง

ก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ  

21.30 น. ออกเดินทางสู ่จงัหวัดนา่น 

 ระหว่างทางบริการของว่างระหว่างการเดินทาง (ม้ือท่ี1) 

 

Day 

2 

 

 
 

น่าน 
 

วนัท่ี 2 วดับญุยืน-วดัม่ิงเมือง-วดัภมิูนทร-์พระธาตชุา้งค ้าวรวิหาร-พระธาตแุช่แหง้-

วดัพระธาตเุขานอ้ย-ถนนคนเดินเมืองน่าน 

เชา้  อิสระอาหารเชา้ ณ จดุพกัรถ 

 น าทา่นเขา้ส ู ่วดับญุยืน วัดเก่าแก่มีอายนุบัรอ้ยปี ตามต านานกล่าวว่า สรา้งขึ้น

คู่กับการสรา้งเวียงป้อโดยพระยาป้อ เดิมเป็นส านักสงฆเ์ล็กๆ ชื่อว่าวัดบญุนะ 

ตอ่มาเมื่อบรรดาเสนาอ ามาตยแ์ละชาวบา้นเห็นว่าพ้ืนท่ีตั้งวัดคับแคบเกินไปจึงมี

มติใหย้า้ยมาตัง้ใหมใ่นพ้ืนท่ีปัจจบุันและมีชื่อเรียกว่า "วัดป่าสกังาม" เน่ือง จากใช ้

ไมส้ักสรา้งกฏิุและพระวิหาร ต่อมา เจา้อัตถวรปัญโญ เจา้ผูค้รองนครน่าน ได้
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สรา้งพระอโุบสถขึน้ ทรงโปรดใหส้รา้งพระพทุธรปูประทับยืนทางเปิดโลก เพ่ือเป็นพระประธานใน

พระอโุบสถ ชาวบา้นจึงเรียกวัดแห่งน้ีว่า "วัดบญุยืน" ตามพทุธลักษณะของพระพทุธรปูตราบ

จนถึงปัจจบุัน 

 น าทา่นเขา้ส ู ่วดัม่ิงเมือง เสริมสิริมงคล  ลกัษณะเดน่ของวัดคือมีลายปูนป้ันผนงัดา้นนอกของพระ

อโุบสถอนัเป็นฝีมือตระกลูช่างเชียงแสนนั้น ภายในอโุบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสะทอ้นวิถีชีวิต

ชาวเมืองนา่นเขยีนขึน้จากฝีมือชา่งทอ้งถ่ินยคุปัจจบุัน จากนั้นน าท่านสักการะ ศาลหลกัเมือง อยู่

ในศาลาจตรุมขุดา้นหนา้พระอโุบสถ ฐานประดบัดว้ยไมแ้กะลวดลายลงรกัปิดทอง ยอดเสาแกะสลัก

เป็นรปูพรหมพักตรม์ีชื่อ เมตตา กรณุา มทิุตา และอเุบกขา 

 น าทา่นชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วดัภมิูนทร ์วัดท่ีสรา้งทรงจตรุมขุหน่ึงเดียวในประเทศไทยท่ีด ู

คลา้ยตัง้อยูบ่นหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหาร สรา้งเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตไูมท้ั้ง 4 

ทิศ แกะสลกัลวดลายงดงาม โดยฝีมือชา่งเมืองนา่น 

 

 น าทา่นเขา้ชม พระธาตชุา้งค ้าวรวิหาร พระธาตเุก่าแก่ราว 600 ปี ประกอบดว้ยวิหารขนาดใหญ ่

ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ 

ภายในวัดยังประดิษฐานเจดีย์ชา้งค ้า ทรงลังกา สงูตระหง่านมีรปูป้ันรปูชา้งคร่ึงตัวประดับอยู่

โดยรอบ เป็นศิลปะท่ีนา่นรบัผา่นอาณาจกัรสโุขทยั ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ุ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี2) 

 น าทา่นเขา้สกัการะ พระธาตแุชแ่หง้ ปูชนียสถานศักด์ิสิทธิ์ คู่บา้นคู่เมืองนา่นมาชา้นาน เป็นพระธาตุ

ประจ าปีเถาะ ตามปีนกัษตัรของชาวลา้นนา 

 
 

 

 

 น าทา่นเขา้ส ู ่วดัพระธาตเุขานอ้ย องคพ์ระธาตุ

ตั้งอยู่บนยอดดอยเขานอ้ย องค์พระธาตเุป็น

เจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสม

ลา้นนา ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ จึงท าใหท่ี้น่ีเป็น

สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวน่าน และนักท่องเท่ียวมา

สกัการะชา  
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น าท่านเขา้ชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกชม ของท่ี

ระลึก อาหารและสินคา้ของชาวเมืองนา่น 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดินนา่น 

ท่ีพกั  น าทา่นเขา้ส ูท่ี่พัก ณ โรงแรมนา่นน า้ทอง หรือเทียบเทา่  

  

Day 

3 

 

 

น่าน 

 

วนัท่ี 3 ถนนลอยฟ้า 1081-บ่อเกลือสินเธาว์-หม ู่บ้านสะปัน-ชมวิวจดุชมวิวดอยภคูา 

1715-กาแฟบา้นไทล้ือ-วดัภเูก็ต-วดัศรมีงคล-ถนนคนเดินปัว   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า 1081 

เสน้ทางจาก ปัว-บ่อเกลือ-เฉลิมพระ

เกียรติ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัส

กับเสน้ทางสายธรรมชาติ ของตน้ไมท่ี้

เขียวข จี  และ เส ้นทาง ท่ีมีความสูง

ลดหลัน่และคดโคง้ของถนนตัดกับขอบ

ฟ้า และ ปุยเมฆ เสมือนลอยอยู่บน

ทอ้งฟ้า  

 น าทา่นเขา้ชม บ่อเกลือสินเธาว ์แหล่งเกลือท่ีมี

ความส าคัญมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่ง

เกลือขนาดใหญ่ ส่งเป็นสินคา้ออกในภาคเหนือ 

และแลกเปลี่ยนกับสินคา้ท่ีชมุชนผลิตไม่ได ้จาก

กองคาราวานจีนฮ่อจากยนูนาน กวางสี และ

มณฑลอื่น ๆ ในจีน โดยใชเ้สน้ทาง สิบสองปัน

นา  

 



 
 
 
 

WTNNT-VN002 บนัทกึรกั...เมืองน่าน 4 วนั 2 คืน                                                                                                                           
                 

 น าทา่นเขา้ชม หมู่บา้นสะปัน ชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขนุเขา มีล าธารไหล

ผา่น และในชว่งหนา้ฝนฤดทู านา ยงัสามารถชมวิวทิวทศันข์องนาขา้วเขยีวขจี 

 น าท่าเขา้ชม ชมวิวจดุชมวิวดอยภคูา 1715 

จดุพักชมวิวท่ีสวยงาม สงูจากระดับน ้าทะเล 

1715 เมตร มองเห็นภเูขาสลบัซับซอ้น อยู่ถนน

เสน้ทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ 

 

 น าท่าเขา้ชิม กาแฟบ้านไทลื้อ อิสระชิมกาแฟ 

ณ ร้านกาแฟตั้งท่ามกลางทุ่งนาและข ุนเขา 

ลักษณะบ้านแบบไทลื้อ  มีมุมให้ท่าน ได้จิบ

เคร่ืองด่ืม และถ่ายรปู นอกจากนั้นท่านยัง

สามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึก ผา้ทอไทลื้อ ผา้ทอ

น า้ไหลลายโบราณซ้ือเป็นผลิตภณัฑช์มุชน 

 
 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี4) 

บ่าย น าทา่นเขา้ชม วดัภเูก็ต โดยวัดตัง้ชื่อตามหมูบ่า้นชื่อว่า หมบูา้นเก็ต แตด่ว้ยวัดตัง้อยู่บนเนินเขา ซ่ึง

ทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภ"ู จึงตั้งชื่อว่า "วัดภเูก็ต" หมายถึง วัดบา้นเก็ต วัดท่ีมีภมูิทัศน์

และวิวท่ีสวยงาม โดยจดุเดน่ของวัด คือ มีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวัด ติด กับทุ่งนาท่ีกวา้ง เป็นภเูขา

วนอทุยานดอยภคูา มีอโุบสถทรงลา้นนาประยกุต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นท่ีประดิษฐาน 

"หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพทุธเมตตา" ท่ีศักด์ิสิทธิ์ หันพระพักตรไ์ปทางทิศตะวันออก 
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 น าทา่นเขา้ชม วดัศรมีงคล วัดไทยลา้นนา โดยมีพระครมูงคลรังสี หรือหลวงปู่ครบูาก๋ง ท่ีเคารพ

ของชาวน่าน เคยไดร้ับนิมนต์มาจ าวัดแห่งน้ีจนมรณภาพ รอบบริเวณวัดมีการตกแต่งโคมไฟ

กระดาษสา รม่กระดาษสา ตงุ ซ่ึงลว้นเป็นขา้วของเครื่องใชภ้มูิปัญญาชาวบา้น ทา่นเขา้สกัการะพระ

ประธานในวิหารหลวง และน าชมจิตรกรรมฝาผนงัซ่ึงสว่นหน่ึงเป็นรปูมหาอทุกภัยท่ีเมืองยม พ.ศ. 

2424 และท่ีโดด่เดน่คือทศันียภาพหนา้วัดซ่ึงเป็นทุง่นาอนักวา้งขวางมีพ้ืนหลงัเป็นดอยภคูา  

 น าท่านชม ถนนคนเดินปัว  ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกชม ของท่ีระลึก อาหารและสินคา้ของชาวเมือง

น่าน ถนนคนเดินปัวจะเปิดทกุวันศกุร์และวันเสาร์ ภายในถนนนคนเดินมีลานขันโตกส าหรับไว ้

รบัประทานอาหาร ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของถนนคนเดินปัว พรอ้มมีโชว์จากชาวบา้นท่ีสลับหมนุเวียน

ตลอดทั้งคืน ส่วนสิงท่ีมาถนนคนเดินน้ี ท่ีตอ้งห้ามพลาด คือ ซุ้มร าวงยอ้นยคุ ท่ีช่วยสรา้ง

บรรยากาศใหถ้นนคนเดินแห่งน้ีใหคึ้กครื้นและประทบัใจ 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดินปัว   

ท่ีพกั  น าทา่นเขา้ส ูท่ี่พัก   

 

Day 

4 

 

 

น่าน 

- 

กรงุเทพฯ 
 

วนัท่ี 4 พระธาตชุ่อแฮ-วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรวิหาร-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี5) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นสกัการะ พระธาตชุ่อแฮ วัดศักด์ิสิทธิ์ เก่าแก่ คู่บา้น คู่เมืองจงัหวัดแพร ่และเป็นวัดพระธาตุ

ประจ าปีเกิดของผูท่ี้เกิดปีขาล ใหท้า่นไดส้กัการะเพ่ือเป็นความสิริมงคลก่อนเดินทางกลบั 
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 น าทา่นเดินทางสูจ่งัหวดัพิษณโุลก  

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน(ม้ือท่ี6)  
 น าทา่นเขา้ส ู่ วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร หรือ วดัใหญ่ น าท่านขอพร พระพทุธชินราช 

พระคู่บา้นคู่เมืองของชาวสองแคว เป็นศนูยร์วมทางจิตใจของชาวพิษณโุลกและชาวไทยทัง้ประเทศ 

 

 ถึงเวลาอนัสมควราน าทา่นเดินทางกลบัส ู ่กรงุเทพฯ  

22.00 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ ดว้ยความประทบัใจ 

  

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

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาทา่นละ 

30 ธนัวาคม 2563 – 02 มกราคม 2564 6,690 บาท 

14-17 มกราคม 2564 5,990 บาท 

28-31 มกราคม 2564 5,990 บาท 

11-14 กมุภาพนัธ ์2564  5,990 บาท 

25-28 กมุภาพนัธ ์2564 6,690 บาท 

18-21 มีนาคม 2564 5,990 บาท 

25-28 มีนาคม 2564 5,990 บาท 

01-04 เมษายน 2564 6,690 บาท 

09-12 เมษายน 2564 6,690 บาท 

10-13 เมษายน 2564 6,690 บาท 

11-14 เมษายน 2564 6,990 บาท 

29เมษายน-02พฤษภาคม 2564 6,690 บาท 

พกัเด่ียว เพ่ิม 2,500 บาท / ท่าน 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 
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4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผ ูร้ว่มคณะไมถึ่ง 6 ทา่น โดยบริษทัจะแจง้ใหผ้ ูเ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลือ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รบัอากาศ ทอ่งเท่ียวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากับภาษีเทา่นัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิของทา่น  

2. ช าระค่าทวัร ์เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพ่ือใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริง 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถา้มี) 

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงนิเต็มจ านวน 

** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้นจริง

(ถา้มี)อาทเิช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่ นๆ 

***โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์ินเปล่ียนแปลง 

โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่ อใหท้า่นไดเ้ที่ ยวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของทา่นเป็นหลัก*** 
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ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์น้ีใหท้กุทา่น  เมื่อทา่นกรอกแลว้

กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยูบ่นรถ   
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