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เดินทาง  
 

เดนิทาง ธันวาคม 2563 – กุมภาพนัธ์ 2564 

 

 
เริม่ตน้เพียง 8,990.- 

เส้นทางการเดนิทาง เช้า กลางวนั เย็น 
วนัท่ี 1 สนามบินสวุรรณภมู-ิวดัศรีมงคล-วดัภเูก็ต-กาแฟบ้านไทลือ้-ถนนคนเดินปัว   

 

-  
 

 

วนัท่ี 2 
 

ถนนลอยฟา้-ชมวิวจดุชมววิดอยภคูา 1715-หมูบ้่านสะปัน-บอ่เกลอืสนิเธาว์ 

โค้งหมายเลข3-สดุกองคาเฟ่-ถนนคนเดินนา่น 

 

 
 

 
 

 

วนัท่ี 3 ดอยเสมอดาว-ผาหวัสงิห์-เสาดินนาน้อย-อโุมงค์ลลีาวดี – วดัภมูินทร์-วดัพระธาตุ
เขาน้อย-ศาลหลกัเมือง-วดัศรีพนัต้น-พระธาตแุชแ่ห้ง -สนามบินสวุรรณภมูิ 

   

สัมผัสหมอก บอกรักน่าน 3 วัน 2 คืน 
โดยสารการบนิแอร์เอเชีย (FD) 
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Day 
1 

 

 

 
กรุงเทพฯ 

- 
น่าน 

 

วันที่ 1 สนามบนิสุวรรณภูมิ-วัดศรีมงคล-วัดภูเกต็-กาแฟบ้านไทลือ้-ถนนคนเดนิปัว   

08.30 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร์ E  
สายการบนิไทยแอร์เอเชีย 

10.00 น. เดนิทางสู ่จงัหวดันา่น โดยเคร่ืองบนิ สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD4312  
(ไม่รวมน า้หนักกระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง และไม่รวมอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

11.20 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานน่าน โดยมีไกด์ท้องถ่ินคอยต้อนรับ  
จากนัน้น าทา่นขึน้เดนิทางทอ่งเท่ียวโดยรถตู้ปรับอากาศ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่1) 
บา่ย น าทา่นเข้าชม วัดศรีมงคล วดัไทยล้านนา โดยมีพระครูมงคลรังสี หรือหลวงปู่ ครูบาก๋ง ท่ีเคารพของชาวน่าน 

เคยได้รับนิมนต์มาจ าวดัแห่งนีจ้นมรณภาพ รอบบริเวณวดัมีการตกแตง่โคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตงุ 
ซึ่งล้วนเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ท่านเข้าสักการะพระประธานในวิหารหลวง และน าชม
จิตรกรรมฝาผนงัซึง่สว่นหนึ่งเป็นรูปมหาอทุกภยัท่ีเมืองยม พ.ศ. 2424 และท่ีโดด่เดน่คือทศันียภาพหน้าวดัซึ่ง
เป็นทุง่นาอนักว้างขวางมีพืน้หลงัเป็นดอยภคูา 

 น าทา่นเข้าชม วัดภูเก็ต โดยวดัตัง้ช่ือตามหมู่บ้านช่ือว่า หมบู้านเก็ต แตด้่วยวดัตัง้อยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ 
เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตัง้ช่ือว่า "วดัภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ต วดัท่ีมีภูมิทัศน์และวิวท่ีสวยงาม โดย
จดุเดน่ของวดั คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลงัวดั ตดิ กบัทุ่งนาท่ีกว้าง เป็นภูเขาวนอทุยานดอยภูคา มีอโุบสถทรง
ล้านนาประยกุต์ จิตรกรรม ฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ีประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพทุธเมตตา" ท่ี
ศกัดิส์ิทธ์ิ หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก 
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 น าท่านเข้าชิม กาแฟบ้านไทลือ้ อิสระชิมกาแฟ ณ ร้านกาแฟตัง้ท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา ลกัษณะบ้าน

แบบไทลือ้ มีมมุให้ทา่นได้จิบเคร่ืองด่ืม และถ่ายรูป นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถเลือกซือ้ของท่ีระลึก ผ้าทอไท
ลือ้ ผ้าทอน า้ไหลลายโบราณซือ้เป็นผลิตภณัฑ์ชมุชน 

 
 น าท่านชม ถนนคนเดินปัว  ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของท่ีระลึก อาหารและสินค้าของชาวเมืองน่าน ถนน

คนเดนิปัวจะเปิดทกุวนัศกุร์และวนัเสาร์ ภายในถนนนคนเดินมีลานขนัโตกส าหรับไว้รับประทานอาหาร ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของถนนคนเดินปัว พร้อมมีโชว์จากชาวบ้านท่ีสลบัหมนุเวียนตลอดทัง้คืน ส่วนสิงท่ีมาถนนคนเดิน
นี ้ท่ีต้องห้ามพลาด คือ ซุ้มร าวงย้อนยคุ ท่ีชว่ยสร้างบรรยากาศให้ถนนคนเดนิแหง่นีใ้ห้คกึครืน้และประทบัใจ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่2) 
ที่พัก น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม...ปัว หรือเทียบเท่า 

 

Day 
2 

 

 
 

น่าน 
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วันท่ี 2 ถนนลอยฟ้า 1256-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-หมู่บ้านสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว์-โค้งหมายเลข3-
สุดกองคาเฟ่-ถนนคนเดนิน่าน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่3) ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นแวะถ่ายรูปและเช็คอินท่ี ถนนลอยฟ้า 

1256 สมัผสัธรรมชาติข้างทางเตม็ไปด้วย ต้นไม้สี
เขียว วิวท่ีมองเห็นภเูขาสลบัซบัซ้อนยาวสดุลกูหู
ลกูตา ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 จดุพกัชม
วิวท่ีสวยงาม สงูจากระดบัน า้ทะเล 1715 เมตร 
มองเห็นภเูขาสลบัซบัซ้อน อยูถ่นนเส้นทางระหวา่ง
ปัว-บอ่เกลือ 

 
 น าท่านเข้าชม หมู่บ้านสะปัน ชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขนุเขา มีล าธารไหลผ่าน และ

ในช่วงหน้าฝนฤดูท านา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี จากนัน้น าท่านเข้าชม บ่อเกลือ
สินเธาว์ แหลง่เกลือท่ีมีความส าคญัมาแตโ่บราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ส่งเป็นสินค้าออกใน
ภาคเหนือ และแลกเปล่ียนกับสินค้าท่ีชุมชนผลิตไม่ได้ จากกองคาราวานจีนฮ่อจากยูนนาน กวางสี และ
มณฑลอ่ืน ๆ ในจีน โดยใช้เส้นทาง สิบสองปันนา 

 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่4) 
 น าท่านชม โค้งหมายเลข 3  เป็นการสร้างถนนท่ี

ลัดลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี ้หนึ่ง
เส้นทางท่ีสวยงาม และเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว
ในการแวะถ่ายรูป จากนัน้แวะร้านคาเฟ่ประจ า
เมืองน่าน ร้านสุดกองดีร้านท่ีเปิดมานานกว่า 10 
ปี หากมาน่านแล้วไม่ได้เช็คอินถือว่ามาไม่ถึง ให้
ท่านได้จิบกาแฟชมวิวริมน า้น่านแบบ Slow Life 
ตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 

น าท่านเข้าชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของท่ีระลึก 
อาหารและสินค้าของชาวเมืองนา่น 
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เยน็ อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดนินา่น 
ที่พัก  น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรมนา่นนครา หรือเทียบเทา่  

Day 
3 

 

 
 

น่าน 

วันที่ 3 ดอยเสมอดาว-ผาหัวสิงห์-เสาดินนาน้อย-อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุเขา
น้อย-ศาลหลักเมือง-วัดศรีพันต้น-พระธาตุแช่แห้ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่5) SNACK BOXED 
 น าท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน น าท่านชมวิวธรรมชาติ ณ ดอยเสมอดาว และชมความงาม 

ผาหัวสิงห์ เป็นจุดชมทิวทัศน์บนยอดหน้าผาสูงท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถมองเห็น
ทิวทศัน์ได้ 360 องศา 

 
 น าทา่นชมเสาดนินาน้อย และคอกเสือ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาตท่ีิสวยงามท่ีเกิดจากการทบัถมของดนิ

และเกิดน า้กดัเซาะจนกลายเป็นริว้รายท่ีแปลกตา มีลกัษณะเป็นหบุผาและแทง่ดนิผสมหินลกูรังสีแดงปนส้ม 
รูปทรงตา่ง ๆ กนัไป บ้างเป็นแทง่แหลม บ้างเป็นแทง่มนกลม  คล้ายกบัแพะเมืองผี ให้ทา่นได้อิสระถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่อุโมงค์ลีลาวดี เป็นซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลัน่ทมอยูบ่ริเวณด้านหน้าพิพิธภณัฑ์แห่งชาติน่าน

ท่ีขึน้เป็นแถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงก้านโค้งเข้าหากนั ราวกบัอโุมงค์ต้นไม้ท่ียิ่งใหญ่อลงัการ ถือเป็นแลนด์มาร์ก
ท่ีส าคญัอีกท่ีนงึ ให้ทา่นได้เก็บภาพ เช็คอิน ชมวิวทิวทศัน์ตลอดสองฝ่ังข้างทาง 

 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่วัดภูมินทร์ ให้ท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัท่ีสร้างทรงจตรุมขุหนึง่เดียวใน

ประเทศไทยท่ีดคูล้ายตัง้อยูบ่นหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ประตไูม้ทัง้ 
4 ทิศ แกะสลกัลวดลายงดงาม โดยฝีมือชา่งเมืองนา่น 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่6) 
บา่ย น าท่านขึน้ชมวิวเมืองน่านท่ี วัดพระธาตุเขาน้อย วัดท่ีตัง้อยู่บนดอยเขาน้อย สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราว

คราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัและเก่าแก่แห่งหนึ่งของจงัหวดัน่าน ด้านบนมีองค์
พระธาตเุป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปนูทัง้องค์เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุององค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพุทธเจ้าอยู่ ให้ท่านนมสัการพระพุทธมหาอุตมมงคลนนัทบรีุศรีเมืองน่าน อยู่เป็นพระพุทธรูป
ปางลีลาองค์ใหญ่ 
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  จากนัน้น าท่านสักการะ ศาลหลักเมือง อยู่ในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถ ฐานประดบัด้วยไม้แกะ
ลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตร์มีช่ือ เมตตา กรุณา มทุิตา และอเุบกขา 

 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น เป็นวดัท่ีมีความงดงามเป็นเอกลกัษณ์ ด้วยสีทองอร่ามเรืองรองของวิหาร 

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยันามว่าพระพุทธสลี และมีจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงามบอกเล่า
เร่ืองราวประวัติศาสตร์เมืองน่าน ด้านหน้าวิหารยังมีจิตรกรรมปูนปัน้แกะสลักอย่างประณีต โดยเฉพาะ
พญานาคเจ็ดเศียร เม่ือวิหารต้องแสงแดดก็มีความระยิบระยบัสวยงาม 

 
 น าท่านเข้าสักการะ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธ์ิ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุ

ประจ าปีเถาะ ตามปีนกัษัตรของชาวล้านนา 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินน่าน 
 18.20 น.  น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเคร่ืองบนิ สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD4311 

(ไม่รวมน า้หนักกระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง และไม่รวมอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
 

 
 19.40 น. เดนิทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัภาพความประทบัใจ 
 

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

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก  

ราคาท่านละ 
 

จอยทวัร์ 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน ) 

30ธนัวาคม2563-01มกราคม2564 **ปีใหม*่** 10,990.- 7,900.- 

 05-07 กมุภาพนัธ์ 2564 8,990.- 6,900.- 

12-14 กมุภาพนัธ์ 2564 8,990.- 6,900.- 

19-21 กมุภาพนัธ์ 2564 8,990.- 6,900.- 
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน 

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัด้าน

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองลว่งหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 7 วนั 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรับราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผู้ ร่วม

คณะไมถ่ึง 6 ทา่น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบลว่งหน้า 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดนิทางเปน้ส าคญั 
6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดนิทาง ในกรณีท่ีผู้ เดนิทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 
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อัตราค่าบริการทัวร์นีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ไป-กลบั กรุงเทพ-นา่น ชัน้ประหยดั สายการบนิแอร์เอเชีย 
น า้หนกัสมัภาระถือขึน้เคร่ือง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสมัภาระท่ีจะถือขึน้เคร่ืองบิน ต้องไมมี่ของมีคม กรรไกรตดัเล็บ 
วตัถ ุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไมเ่กินขนาดบรรจ ุ100 มล. 
2. รถตู้ปรับอากาศ ทอ่งเท่ียวตามรายการ  
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์ 
4. พาหนะท้องถ่ิน(ถ้ามี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์ 
5. มคัคเุทศก์ ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 

2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไข
กรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการทัวร์นีไ้ม่รวม 

1. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใช้จา่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้ เดนิทางเอง 
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวตา่งชาตท่ีิต้องช าระเพิ่ม อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาติ 
4. คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง กรณีท่ีต้องการซือ้น า้หนกั 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เท่ียว  

( หากท่านต้องการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อน 48 ชัว่โมง ) 
5. คา่ทิปมคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูค้า 1 ทา่น 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีต้องการ 

รบกวนแจ้งก่อนท าการช าระเงิน) 
 

การจองทัวร์และส ารองที่ น่ัง 
1. กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จอง ส าหรับออกใบแจ้งหนีแ้ละใบรับเงินของทา่น  
2. ช าระคา่ทวัร์ เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจงึจะถือวา่ได้ท าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง

ธนาคารของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพ่ือใช้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
 
การยกเลิกการเดนิทาง 

1. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่ทวัร์กบัทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับ   เง่ือนไขและข้อตกลง
ทัง้หมดทกุข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใช้จา่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 
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ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกต้องใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วดัไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน า้บนรถ

ตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริน้แบบฟอร์มนีใ้ห้ทกุท่าน  เม่ือทา่นกรอกแล้วกรุณา

สง่คืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ) 
5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกให้วนัละ 1 ขวด    
6. ทางบริษัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ   
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