
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15459 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดินทาง : พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 



 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหน่ึง 

กรงุเทพฯ–จ.พะเยา 

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

ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP 

รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.พะเยา 

19.30 น. ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่านตลอด

การเดินทาง บริการอาหารค ่าบนรถ อาหารกล่อง พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

วนัท่ีสอง 

ภลูงักา–อ.เชียงค า–วดันนัตาราม–น่าน–วดัหนองบวั–วดัศรมีงคง-รา้นกาแฟบา้นไทลื้อ–รา้น

ล าดวนผา้ทอ–วดัภเูกต็ 

06.30 น.  เดินทางถึง ภลูงักา จงัหวดัพะเยา อิสระใหท้่านท าภาระกิจส่วนตวัตามอัธยาศัย ณ ภลูงัการีสอรท์ 

วนอทุยานภลูงักา ไฮไลตข์องการมาเท่ียวภลูังกาคือ การไดช้ม พระอาทิตยจ์ะขึ้น ส่องแสงลงมายัง

ทะเลหมอกในแอ่งกระทะ ใหบ้รรยากาศสวยงามเหมือนภาพวาด จดุชมทะเลหมอกอีกหนึ่งจดุของ คือ 

ลานชา่งภาพซ่ึงจะอยู่ริมถนนดา้นขา้งรีสอรท์ก็เป็นจดุชมวิวทะเลหมอกที่งดงามไมแ่พก้นั นอกจากนี้ท่ีนี่

ยงัมีหนงัสือเดินทาง ของชนเผา่เมี่ยนท่ียาวท่ีสดุในโลก ท่ีเรียกว่า “เกีย เซน ป้อง” ดว้ย 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2) หลงัอาหาร อิสระพกัผอ่น ชมวิว ตามอธัยาศัย 

  ***แนะน า Magic Mountain รา้นกาแฟชื่อดงัของภลูงัการีสอรท์ ดว้ยวิวของตวัรา้นท่ีหนัหนา้เขา้ 

  หาทะเลหมอกคลอเคลา้ภเูขาวิวเดียวกบัท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากภลูงัการีสอรท์ท าใหก้ลายเป็นรา้น

  กาแฟขวัญใจนกัท่องเท่ียวท่ีก าลงัมาแรงสดุในเวลานีร้า้นตัง้อยู่ริมถนนใหญ่เลยรีสอรท์ภลูงัการมา

  ประมาณ 50 เมตรหากออกมาจากภลูงัการีสอรท์ใหเ้ลี้ยวมาทางซา้ยแลว้เดินเรียบถนนมานดินงึ 

  เปิดใหบ้ริการวันพฤหสับดี-องัคารหยดุวันพธุตัง้แตเ่วลา 06.00-18.00 น. แตส่ามารถเขา้มารอชม

  ทะเลหมอกและถ่ายรปูนอกชว่งเวลาได*้** 

08.00 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ อ.เชียงค า น าท่านเท่ียวชม และไหว้พระขอพรท่ี วัดนันตาราม เป็นวัดท่ี

อนรุักษวิ์หารศิลปะแบบไทยใหญ่ตวัวิหารสรา้งดว้ยไมส้กัทั้งหลกัตกแตง่ลวดลายฉลไุมอ้ย่างสวยงาม

ตามสว่นประกอบตา่งๆเชน่หนา้บันหนา้ตา่งระเบียงเป็นตน้ทั้งลวดลายแกะสลกัหลงัคาซอ้นชัน้มงุแป้น

เกล็ดหรือกระเบ้ืองไมท่ี้ลดหลัน่ลงตวัส่วนภายในวิหารก็ดขูรึมขลังเป่ียมไปดว้ยพลังแห่งศรัทธาเมื่อ

เดินเขา้ไปจะพบกบัองคพ์ระประธานที่เป็นพระพทุธรปูปางมารวิชยัแกะสลกัจากไมส้กัทองลงรกัปิดทอง

ทรงเคร่ืองแบบไทยใหญ่ประดิษฐานบนฐานไมท่ี้ฉลลุวดลายอย่างสวยงาม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 3)  

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู ่อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

15.00 น.  น าท่านไปชมหมูบ่า้นไทลื้อ ท่ีบา้นหนองบวั อ.ท่าวังผา ซ่ึงอพยพมาจากสิบสองปันนาเลือกซ้ือผา้ทอ

พ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงชมจิตรกรรมไทลื้ออนังดงามภายในวิหาร วดัหนองบวั น าท่านเดินทางไป วดัศรี

มงคล (กง๋) ไหวพ้ระเพ่ือเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภณัฑม์งคลธรรมรงัสี เรือนไทยลา้นนาประยกุต ์จิบ

กาแฟ ชมวิวดอยภคูา และทุ่งนาเขยีวขจี เป็นวัดเกา่แกท่ี่ไดร้ับพระราชทานวิสงุคามสีมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 

2395 พระสงฆท่ี์มีชื่อที่สดุของวัดนีคื้อ หลวงปู่กง๋ ดา้นหลงัวัดมีลานชมวิว ซ่ึงมีทศันยีภาพท่ีงดงาม 

มองเห็นทุ่งนาเขยีวขจี และทิวเขาของดอยภคูาเรียงราย น าท่านไปจิบกาแฟ และจิบบรรยากาศ สไตล์

ไทลื้อพ้ืนบา้นท่ามกลางธรรมชาตท่ีิ รา้นกาแฟบา้นไทลื้อ ของ รา้นล าดวนผา้ทอ เป็นอีกหนึง่รา้น

เกไ๋กต๋ดิริมนาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทลื้อดัง้เดิมเมื่อไดเ้ห็นตอ้งรอ้งว๊าว!! นา่ซ้ือเคร่ืองดื่มซัก

แกว้ไปนัง่เลน่นอนเลน่รบัลมเย็นมองดวิูวนาขา้วและขนุเขาท่ีอยู่เบื้องหนา้พรอ้มถ่ายภาพเช็คอินเกเ๋กย๋งั

กระท่อมปลายนาในแบบฉบบัที่ไมเ่หมือนใคร น าท่านชม วดัภเูก็ต ชมวิหารทรงลา้นนาประยกุต ์และ



 

 

 

 

 

 

ภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมยั 3 มิต ิท่ีแสดงวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน และภาพพทุธประวัตไิดอ้ย่าง

วิจิตรตระการตา และไฮไลทข์องวัดภเูก็ตคือ ลานชมวิวหนา้อโุบสถ ท่านจะไดเ้ห็นทุ่งนาเป็นภาพมมุ

กวา้ง และมีอทุยานแห่งชาตดิอยภคูาเป็นฉากหลงั วัดภเูก็ตไดต้ัง้ชื่อตามหมูบ่า้นเก็ต แตเ่นือ่งดว้ยเป็น

วัดท่ีตัง้อยู่บนเนนิสงู จึงตัง้ชื่อว่า "วัดภเูก็ต" หมายถึง วัดบา้นเก็ตท่ีอยู่บนภ ูเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ี

สวยงามอีกแห่งหนึง่ในจงัหวัดนา่น มีอโุบสถทรงลา้นนาประยกุต ์จิตรกรรมฝาผนงัสามมิต ิเป็นท่ี

ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพทุธเมตตา" ท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ดา้นลา่งวดัมีแมน่ า้ไหลผา่น 

นกัท่่องเท่ียวสามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบนผา่นท่อไหลลงไปใหก้บัฝูงปลาได ้และสามารถมองเห็น

ฝูงปลาที่อยู่ดา้นลา่งไดอ้ย่างชดัเจน 

  น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั โฮมสเตยต์านงค ์หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ โฮมสเตย ์(ม้ือท่ี 4) หลงัอาหาร เดินทางกลบัที่พกั อิสระพกัผอ่นตาม

อธัยาศัย 

 

วนัท่ีสาม 

อ.เชียงกลาง–น่าน–เฮือนฮงัต่อ-วดัม่ิงเมือง-วดัภมิูนทร–์วดัพระธาตชุา้งค ้าวรวิหาร–พระธาต ุ

แช่แหง้–วดัพระธาตเุขานอ้ย–กรงุเทพฯ 

เชา้  อรณุสวัสดิ์ยามเชา้ อากาศบริสทุธ์ิ สดชื่น รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั (ม้ือท่ี 5) 

  หลงัอาหารเก็บสมัภาระ เช็คเอา้ท ์น าคณะทวัรอ์อกเดนิทางสู ่ตวัเมืองน่าน 

10.00 น.  เดินทางถึง ตวัเมืองน่าน น าท่านเดินทางไปยงั เฮือนฮงัต่อ กาแฟน่าน จดุนดัหมายของคอกาแฟ  

ไดร้วบรวมเมล็ดกาแฟจากแหลง่ปลกูท่ีมีชื่อเสียงของนา่น ไมว่่าจะเป็น กาแฟจากบา้นสนัเจริญ สาย

พนัธุเ์บอรบ์อน และคาตมิอร ์เหมาะส าหรบัชงเป็นกาแฟรอ้น ดว้ยรสท่ีเขม้ขน้ จึงสามารน ามาชงเป็น

กาแฟเย็นได ้กาแฟมณีพฤกษ ์ปลกูบนความสงู 1,500 เมตรเหนอืระดบัน า้ทะเล ดว้ยสภาพอากาศและ

คณุสมบตัิของดิน ท าใหไ้ดก้าแฟ สายพนัธุพิ์เศษ เชน่ เกอิชา ทริปปิกา้ เหมาะส าหรบัการชงกาแฟรอ้น 

ดว้ยความหอมที่แตกตา่ง ท าใหไ้ดด้ื่มด า่กบัรสชาตขิองกาแฟอย่างแทจ้ริง คอ่นขา้งมีราคาแพงกว่า

กาแฟจากดอยอ่ืนๆ และก าลงัเป็นท่ีสนใจ อยากใหค้นน่านร ูจ้กัคือ กาแฟบ่อเกลือ อราบิกา้คาตมิอร ์บน

ความสงู 1,300 เมตร เหนอืระดบัน า้ทะเล ท าใหด้ินท่ีมีสว่นผสมของเกลือ สง่ผลใหก้าแฟมีรสชาต ิมนั 

กลมกลอ่มเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ ชงไดท้ัง้รอ้นและเย็น เป็นการสนบัสนนุชาวบา้น ท่ีมีรายไดห้ลกัเพ่ิมขึน้

จากการปลกูพืชเชิงเดี่ยว หนัมาปลกูกาแฟเพื่อรองรบันกัท่องเท่ียวท่ีไปเยือนบ่อเกลือ เหนอืขึน้ไปของ

อ าเภอบ่อเกลือ ท่ี บา้นหว้ยขวาก ยงัมีกาแฟอราบิกา้ ปลกูท่ีระดบัความสงู 1,900 เหนอื ระดบัน า้ทะเล 

ในพ้ืนท่ีไดร้บัการสง่เสริมชาวเขาใหม้ีรายไดแ้ละอยู่คูก่บัป่า ท าใหก้าแฟมีกลิ่นหอม กลมกลอ่มลงตวั 

เพมาะส าหรบักาแฟรอ้น ใหส้มัผสัอราบิกานา่นอย่างแทจ้ริง น าท่านเดินทางไปยงั วดัม่ิงเมือง เป็นท่ี

ประดิษฐานเสาหลกัเมืองของจงัหวัดนา่น เดิมเป็นวดัรา้งมีเสาหลกัเมืองที่เป็นทอ่นซงุขนาดใหญ่สอง

คนโอบพบที่ซากวิหารในราวปี 2400 เจา้อนนัตวรฤทธิเดชเจา้ครองนครนา่นสถาปนาวัดใหมต่ัง้ชื่อว่า

วัดมิ่งเมืองตามชื่อที่เรียกเสาหลกัเมืองว่าเสามิ่งเมืองน าท่านชมจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงามของวิหาร

จตรุทิศ ภายใน วดัภมิูนทร ์Unseen In Thailand และนมสัการพระประธานจตรุทิศเพ่ือความเป็นสิริ

มงคล น าท่านเดินทางไปนมสัการ พระพทุธนนัทบรุีศรศีากยมนีุ ท่ี วดัพระธาตชุา้งค ้าวรวิหาร  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 6) 

บ่าย น าท่านเดินทางไปนมสัการพระธาตปุระจ าปีเกิดปีเถาะ พระธาตแุช่แหง้ ตอ่จากนัน้น าท่านไปยงั วดั

พระธาตเุขานอ้ย แลนมารค์ส าคญัของจงัหวัดนา่น เป็นปูชนยีสถานเกา่แกแ่ห่งหนึง่ที่อยู่บนดอยเขา

นอ้ยมีขัน้บนัไดนาค303 ขัน้ใหเ้ดินขึน้ไปหากใครไมอ่ยากเดินขึน้ก็สามารถขบัรถขึ้นถึงตวัวัดไดเ้ชน่กนั

น าคณะไปนมสัการพระพทุธมหาอตุมมงคลนนัทบรีุศรีเมืองนา่นซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปางประทานพรบน

ฐานดอกบวัสงู9 เมตรบนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนกั27 บาทสรา้งขึน้เนือ่งในมหามงคลท่ี



 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูฯ่ทรงเจริญพระชนมพรรษา6 รอบเมื่อวันท่ี5 ธนัวาคมพ.ศ. 2542 สมควร

แกเ่วลาน าท่านเดินทางไปยงัวัดศรีพนัตน้ชมวิหารท่ีสวยงามตัง้เดน่เป็นสงา่มีสีทองระยบัเป็นอีกวัด

หนึง่ในจงัหวัดนา่นท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะพระพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบนัไดหนา้วิหาร

วัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตามีความสวยงามมาก 

  น าท่านเดินทางกลบั กรงุเทพฯ อิสระรบัประทานอาหารเยน็  

24.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจไมร่ ูล้ืม 

 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่าน

เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเด่ียว 

22-24 พฤศจิกายน 2562 6,288.- 1,000.- 

29 พฤศจิกายน-01 ธนัวาคม 2562 6,288.- 1,000.- 

06-08 ธนัวาคม 2562 6,288.- 1,000.- 

13-15 ธนัวาคม 2562 6,288.- 1,000.- 

20-22 ธนัวาคม 2562 6,288.- 1,000.- 

27-29 ธนัวาคม 2562 

(ชว่งเทศกาลหยดุยาวปีใหม)่ 
8,888.- 1,500.- 

28-30 ธนัวาคม 2562 

(ชว่งเทศกาลหยดุยาวปีใหม)่ 
8,888.- 1,500.- 

29-31 ธนัวาคม 2562 

(ชว่งเทศกาลหยดุยาวปีใหม)่ 
8,888.- 1,500.- 

10-12 มกราคม 2563 6,288.- 1,000.- 

17-19 มกราคม 2563 6,288.- 1,000.- 

24-26 มกราคม 2563 6,288.- 1,000.- 

31 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2563 6,288.- 1,000.- 

 
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 6 ม้ือ 

 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 าระเต็มจ 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 โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้บั บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 



 

 

 

 

 

 

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 ท่ีนัง่ 

 

 

 
 

 

 

 

 


