
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15456 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

เดินทาง : พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 

วนัท่ีหน่ึง 

กรงุเทพฯ–อ.นานอ้ย จ.น่าน 

20.30 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย).....เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP 

รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่อทุยานแห่งชาติศรน่ีาน อ.นานอ้ย จ.น่าน 

21.00 น. พรอ้มออกเดินทาง ลอ้หมนุ !! พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ 

และดแูลท่านตลอดการเดินทาง บริการอาหารค ่าบนรถ อาหารกล่อง พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

วนัท่ีสอง 

อทุยานแห่งชาติศรน่ีาน–ดอยเสมอดาว–เสาดินนานอ้ย–เฮือนฮงัต่อ–วดัศรพีนัตน้-วดัม่ิงเมือง–

วดัภมิูนทร–์รา้นขนมหวานป้าน่ิม–ชนุชนไทลื้อ บา้นหนองบวั–อ.ปัว 

06.30 น. เดินทางถึง จดุชมวิวอทุยานแห่งชาติศรน่ีาน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตยข์ึน้ท่ี ดอยเสมอดาว 

นอกจากนีย้งัสามารถชม ผาหวัสิงห ์ไดใ้นเวลาเดียวกนัอีกดว้ย 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2)  

เดินทางไป อ.นานอ้ย ชม เสาดินนานอ้ย ใหเ้วลาถ่ายรปูกนัประมาณคร่ึงชัว่โมงเกิดจากการกดั

กร่อนจากธรรมชาต ิแหว่งเวา้เป็นรปูทรงตา่งๆ ดแูลว้งามตามาก 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู ่อ.เมือง จ.น่าน น าทา่นเดินทางไปยงั เฮือนฮงัต่อ กาแฟน่าน จดุนดัหมายของ 

คอกาแฟ ไดร้วบรวมเมล็ดกาแฟจากแหลง่ปลกูท่ีมีชื่อเสียงของนา่น ไมว่่าจะเป็นกาแฟจากบา้นสนั 

เจรญิ สายพนัธุเ์บอรบ์อน และคาตมิอร ์เหมาะส าหรบัชงเป็นกาแฟรอ้น ดว้ยรสท่ีเขม้ขน้ จึงสามารถ 

น ามาชงเป็นกาแฟเย็นได ้กาแฟมณีพฤกษ ์ปลกูบนความสงู 1,500 เมตรเหนอื ระดบัน า้ทะเล ดว้ย

สภาพอากาศและคณุสมบตัิของดิน ท าใหไ้ดก้าแฟ สายพนัธุพิ์เศษ เชน่ เกอิชา ทริปปิกา้ เหมาะส าหรบั

การชงกาแฟรอ้นดว้ยความหอมที่ แตกตา่งท าใหไ้ดด้ื่มด า่กบัรสชาตขิองกาแฟอย่างแทจ้ริง คอ่นขา้ง

มีราคาแพงกว่ากาแฟจากดอยอ่ืนๆ และก าลงัเป็นท่ีสนใจ อยากใหค้นนา่นร ูจ้กัคือ กาแฟบ่อเกลือ 

อราบิกา้คาตมิอร ์บนความสงู 1,300 เมตร เหนอืระดบัน า้ทะเล ท าใหด้ินท่ีมีสว่นผสมของเกลือ 

สง่ผลใหก้าแฟมีรสชาต ิมนั กลมกลอ่มเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ ชงไดท้ัง้รอ้นและเย็น เป็นการสนบัสนนุ

ชาวบา้น ท่ีมีรายไดห้ลกัเพ่ิมขึน้จากการปลกูพืชเชิงเดีย่ว หนัมาปลกูกาแฟเพื่อรองรบันกัท่องเท่ียวท่ี

ไปเยือนบ่อเกลือ น าท่านเดนิทางไป วดัศรพีนัตน้ ชมโบสถส์ีทอง สรา้งโดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รอง

นครนา่น แห่งราชวงศภ์คูา (ครองนครนา่น ระหว่าง พ.ศ.1960-1969) ชื่อวัดตรงกบันามผูส้รา้ง 

คือพญาพนัตน้ บางสมยัเรียกว่า วัดสลีพนัตน้ ซ่ึงในอดีตมีตน้โพธ์ิใหญ่อยู่ดา้น ทิศเหนอืและทิศใต ้

ของวัด ปัจจบุนัถกูโคน่เพ่ือตดัเป็นถนนแลว้ วัดศรีพนัตน้ไดร้บัพระราชทานวิสงุคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 

2505 น าท่านเดินทางไปสกัการะ ศาลพระหลกัเมืองน่าน และชมความอลงัการของ วดัม่ิงเมือง 

ซ่ึงมีวิหารปูนป้ัน สีขาวงาชา้ง โดดเดน่สวยงามย่ิงนกั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 3) 

  น าท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนงั วดัภมิูนทร ์วัดท่ีสรา้งทรงจตัรุมขุหนึง่เดียวในประเทศไทยท่ีด ู

คลา้ยตัง้อยู่บนหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถ ์และวิหาร สรา้งเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ประตไูมท้ัง้ 4 ทิศ 

แกะสลกัลวดลายงดงาม โดยฝีมือชา่งเมืองนา่น จากนัน้น าท่านไปชิมขนมหวานรา้นดงัของเมือง

นา่น รา้นขนมหวานป้าน่ิม **รวมค่าขนมและเครือ่งด่ืม ท่านละ 1 อยา่ง** น าท่านไป ชมุชนไท

ลื้อ บา้นหนองบวั ชมจิตรกรรมฝาผนงัไทลื้ออนังดงามและเกา่แกภ่ายใน วิหารวัดหนองบวั และ



 

 

 

 

เลือกซ้ือผา้ทอพื้นเมืองท่ีมีชื่อเสียง จากนัน้ออกเดินทางสู่ อ.ปัว น าท่าน Check in เขา้ส ูท่ี่พกั โฮมส

เตยต์านงค ์หรือเทียบเท่า 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ โฮมสเตย ์(ม้ือท่ี 4) 

 

วนัท่ีสาม 

วดัภเูกต็-วดัศรมีงคล–รา้นล าดวนผา้ทอ–อ.บ่อเกลือ–โรงตม้เกลือสินเธาว–์พระธาตแุช่แหง้–

ถนนคนเดินเมืองน่าน 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 5) 

08.30 น. น าท่านชม วดัภเูก็ต ชมวิหารทรงลา้นนาประยกุตแ์ละภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมยั 3 มิตท่ีิแสดง 

วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถ่ินและภาพพทุธประวัตไิดอ้ย่างวิจิตรตระการตาและไฮไลทข์องวัดภเูก็ตคือ

ลาน ชมวิวหนา้อโุบสถท่านจะไดเ้ห็นทุ่งนาเป็นภาพมมุกวา้งและมีอทุยานแห่งชาตดิอยภคูาเป็นฉาก

หลงั ไดต้ัง้ชื่อตามหมูบ่า้นเก็ตแตเ่นือ่งดว้ยเป็นวัดท่ีตัง้อยู่บนเนนิสงูจึงตัง้ชื่อว่า "วัดภเูก็ต" หมายถึง

วัดบา้นเก็ตท่ีอยู่ บนภเูป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกแห่งหนึง่ในจงัหวัดนา่น น าท่านเดินทางไป วดั

ศรมีงคล (กง๋) ไหวพ้ระเพ่ือความเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภณัฑม์งคลธรรมรงัสี เรือนไทยลา้นนา

ประยกุต ์จิบกาแฟ ชมวิวดอยภคูา และทุ่งนาเขยีวขจี สนกุสนานกบัมมุถ่ายรปูเก๋ๆ เป็นวัดเกา่แกท่ี่

ไดร้บัพระราชทานวิสงุคามสีมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395 พระสงฆท่ี์มีชื่อที่สดุของวัดนีคื้อ หลวงปู่กง๋ 

ดา้นหลงัวัดมีลานชมวิว ซ่ึงมีทศันยีภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขยีวขจี และทิวเขาของดอยภคูาเรียง

รายสลบัซับซอ้น โดยบริเวณลานชมวิว ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุม้และจดุชมวิวใหถ่้ายภาพหลายจดุ 

นอกจากนีย้งัมีภาพของหลวงปู่ครบูาวัดกง๋ และพระเกจิชื่อดงัตา่งๆ จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิง รา้น

ล าดวนผา้ทอ รา้นขายของที่ระลึกและผา้ทอไทลื้อผา้ทอน า้ไหลลาย โบราณชื่อดงัแห่งปัว โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเร่ืองการแตง่กายแบบพ้ืนบา้นไดแ้กผ่า้ทอไทลื้อนบัว่าเป็น เอกลกัษณอ์ย่างหนึง่ของอ าเภอนี้

ผา้ทอสว่นใหญ่เมื่อทอมาแลว้ก็มีการจ าหนา่ยเป็นผลิตภณัฑ ์จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่อ.บ่อเกลือ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 6) 

น าท่านชม โรงตม้เกลือสินเธาว ์ท่ียงัใชวิ้ธีการตม้แบบโบราณมานานหลายรอ้ยปีแลว้ 

จากนัน้น าท่านไปนมสัการ พระธาตแุช่แหง้ ปูชนยีสถานศักดิ์สิทธ์ิ คูบ่า้นคูเ่มืองนา่นมาชา้นาน เป็น

พระธาตปุระจ าปีเถาะ ตามปีนกัษตัรของชาวลา้นนา น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมเวียงแกว้ หรือ

เทียบเท่า  

เยน็ จากนัน้น าท่านเดินทางไป ถนนคนเดิน (มีเฉพาะวันศกุร ์เสาร ์อาทิตย)์ ใหท้่านได ้Shopping ของที่

ระลึกกนัตามอธัยาศัย **อิสระอาหารเยน็** สมควรแกเ่วลาน าท่านกลบัท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วนัท่ีสี่ 

นัง่รถรางชมเมืองน่าน-วดัพระธาตชุา้งค ้าวรวิหาร-วดัพระธาตเุขานอ้ย–พระธาตชุ่อแฮ-

กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั (ม้ือท่ี 7) 

08.30 น. น าท่าน นัง่รถรางชมเมืองน่าน โดยมีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายใหค้วามรูต้ลอดเสน้ทาง ใชเ้วลาประมาณ 

40 นาที น าท่านชม วดัพระธาตชุา้งค ้าวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมยัสโุขทยั มีอายุ

เกา่แกก่ว่า 600 ปีจากนัน้น าท่านขึน้ชมวิวเมืองนา่นท่ี วดัพระธาตเุขานอ้ย ปูชนยีสถานท่ีส าคญั

และเกา่แก ่สนันษิฐานว่ามีอายรุ ุ่นราวคราวเดียวกบัพระธาตแุชแ่หง้ ตรงบริเวณลานปูนพระพทุธรปู



 

 

 

 

ปางลีลาองคใ์หญ่ คือ พระพทุธมหาอตุมงคลนนัทบรีุศรีเมืองนา่น ถือเป็นจดุเดียวที่เห็นเมืองนา่น

จากมมุสงู 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 8) 

บ่าย จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร ่แวะนมสัการ พระธาตชุ่อแฮ พระธาตปุระจ าปีเกิดปีขาล  

จากนัน้น าท่านเดินทางกลบั กรงุเทพฯ อิสระอาหารเยน็ 

23.00 น. กรงุเทพฯ พรอ้มความประทบัใจ 

 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเด่ียว 

22-25 พฤศจิกายน 2562 7,988.- 2,500.- 

29 พฤศจิกายน-02 ธนัวาคม 2562 7,988.- 2,500.- 

 04-07 ธนัวาคม 2562 

(วันที่ 5 วันพ่อแห่งชาต)ิ 
7,988.- 2,500.- 

07-10 ธนัวาคม 2562 

(วันที่ 10 วันรฐัธรรมนญู) 
7,988.- 2,500.- 

13-16 ธนัวาคม 2562 7,988.- 2,500.- 

20-23 ธนัวาคม 2562 7,988.- 2,500.- 

27-30 ธนัวาคม 2562 

(ชว่งเทศกาลหยดุยาวปีใหม)่ 
9,188.- 2,900.- 

28-31 ธนัวาคม 2562 

(ชว่งเทศกาลหยดุยาวปีใหม)่ 
9,188.- 2,900.- 

10-13 มกราคม 2563 8,688.- 2,900.- 

17-20 มกราคม 2563 8,688.- 2,900.- 

24-27 มกราคม 2563 8,688.- 2,900.- 

31 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2563 8,688.- 2,900.- 

 
อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 8 ท่าน ข้ึนไป บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบรกิาร

หรอืยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั 

 



 

 

 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ท่ีพกั 1 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ จ านวน 8 มื้อ 

 บริการน า้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบั

เงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่มินบิารภ์ายในหอ้งพกั, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  
 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 24 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาท 

2. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

3. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 30 วันตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 30 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทาง

ไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของ

ตวัผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 



 

 

 

 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือ

ว่าท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

แผนผงัที่นัง่ รถตู ้VIP 9 ท่ีน ั


