
                             

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 20140 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

CODE: ITH444 นีน่า่นนะ นา่น ปวั สะปนั บอ่เกลอื 3วนั 1คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 2ช ัน้ จดัผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 19.00น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น  
 

2  อ าเภอปวั - ถนนลอยฟ้า1081 - บอ่เกลอืสนิเธาว ์- จดุชมววิบา้นสะปนั – จดุชมววิภคูา1715 - 
ถนนลอยฟ้า1256 – วดัภเูก็ต - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ - พกัปวั อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น 

3 ปวั - วดัพระธาตแุชแ่หง้ – อุโมงคล์ลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์– เสาหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง – แพร ่– วดั
พระธาตชุอ่แฮ - กรงุเทพฯ    อาหารเชา้ / เทีย่ง 

 



                             

 

เทีย่วเหนอือุน่ใจ  “เทีย่วไทย หวัใจใหม”่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วนัแรก         จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ 

 
 

19.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์สมควรแก่เวลาออกเดนิทางสู่ จงัหวดัน่าน (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 10 ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

 

วนัทีส่อง      อ าเภอปวั - ถนนลอยฟ้า1081 - บอ่เกลอืสนิเธาว ์- จดุชมววิบา้นสะปนั – จดุชมววิภคูา1715 –  

                   ถนนลอยฟ้า1256 – วดัภเูก็ต - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ - พกัปวั     เชา้/เทีย่ง /เย็น 

 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันา่น อ าเภอปวั แวะจดุพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระสว่นตวั 

  

  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

 หลงัทานอาหารเชา้ น าทา่นปรบัเปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตูป้รบัอากาศ VIP อ าเภอปัว เมอืง

เล็กๆ แสนโรแมนตกิ โอบลอ้มดว้ยววิธรรมชาต ิภเูขา และทุ่งนาเขยีวขจี เป็นทีอ่ยูข่องผูค้นหลากหลาย

เชือ้ชาต ิทัง้คนไทลือ้ ชาวไทยภเูขาเผา่มง้ เมีย่น และลัวะ สว่นใหญเ่ป็นชาวไทลือ้ ทีม่กีารแต่งกายแบบ

พืน้บา้นทีเ่ป็นเอกลักษณ์ มผีา้ทอไทลือ้ ทีส่รา้งชือ่เสยีงและเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของอ าเภอปัว น า

ท่านเดนิทางสู ่อ าเภอบอ่เกลอื เสน้ทางเป็นหุบเขาสลับทับซอ้นกันหลายลูก ระหว่างทางจะไดพ้บกับ 

ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความรูส้กึ เหมอืนก าลังน่ังรถอยูบ่นถนน

ลอยฟ้า ทีถ่กูลอ้มลอบดว้ยภเูขา ทา่มกลางป่าใหญ ่และไอหมอก  

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

7-9 สงิหาคม 63 2,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 30 

21-23 สงิหาคม 63 
2,999 1,500 30 

4-6 กนัยายน 63 2,999 1,500 30 

18-20 กนัยายน 63 2,999 1,500 30 



                             

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  

 น าทา่นไปชม บอ่เกลอื สนิเธาว ์ภเูขาโบราณ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องอ าเภอบอ่เกลอื ถกูขนานนาม

วา่เป็นนาเกลอืกลางหบุเขา ทา่นจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลอืของของคนพืน้เมอืง ส าหรับนักสะสม ทีน่ี่

ก็มผีลติภณัฑพ์ืน้เมอืงใหเ้ลอืกซือ้มากมาย จากนัน้ไปถา่ยรปูชคิๆ เชค็อนิที ่จุดชมววิบา้นสะปัน อยูห่่าง

จากบอ่เกลอืภเูขาประมาณ 9 กโิลเมตร ชมุชนเล็กๆ ทา่มกลางธรรมชาต ิผนืป่า และขนุเขา มลี าธารไหล

ผ่านตลอดสาย ซึง่จุดชมววิจะอยูบ่รเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมือ่มองจากมุมสงู จะเห็นเป็นววิหมูบ่า้น ถูก

โอบลอ้มดว้ยทุ่งนา กลางหุบเขา ทัศนียภาพสมบรูณ์สวยงามมาก น าท่านแวะชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 

1715 หนึง่ในจุดชมววิทีไ่มค่วรพลาดเมือ่เดนิทางผ่านถนนสายนี้ ย ิง่ถา้ไปชว่งฤดูฝน หรอืปลายฝนตน้

หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนาสวยสดุตา น าทา่นผา่นชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึง่

เสน้ทางทีง่ดงาม เป็นเสน้ทางจากอ าเภอบ่อเกลอื สู่อ าเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก น าท่านเดนิทางสู ่

วดัภเูก็ต วัดตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นเก็ต และอยูบ่นบนเนนิเขา ซึง่ชาวเหนอืจะเรยีกเขาว่า “ดอย หรอื ภ”ู สง่ผล

ใหว้ัดแหง่นีม้ชี ือ่วา่ภเูก็ต โดยตัง้ชือ่ตามภมูทิีต่ัง้อยู ่ไฮไลทข์องวัดนี้อยูท่ีล่านของโบสถ ์เมือ่มองออกไป 

จะเห็นเป็นววิทุ่งนาเขยีวขจ ีโอบลอ้มโดยทวิเขานอ้ยใหญ่ หลังจากน าทุกท่านมาเตมิคาเฟอนิ ถ่ายรูป

เชค็อนิที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่มาถงึอ าเภอปัว ดืม่กาแฟ แลบรรยากาศนาขา้ว 

ผสมผสานกบัวัฒนธรรมไทลือ้ดัง้เดมิ มุง่หนา้กลับสู ่อ าเภอปวั เมอืงแหง่ทุง่นากลางหุบเขา เพือ่กลบั

เขา้ทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  

หลงัทานอาหารเย็นน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: อปูแกว้ รสีอรท์ ปวั หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัสาม         ปวั - วดัพระธาตแุชแ่หง้ – อโุมงคล์ลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์– เสาหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง - แพร ่–  

                   วดัพระธาตชุอ่แฮ - กรงุเทพฯ    เชา้/เทีย่ง  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 

 น าท่านออกเดนิทางจากปัว มุง่หนา้สูต่วัเมอืงนา่น น าท่านเดนิทางสู ่เป็นพระธาตุประจ าคนเกดิปีเถาะ 

(ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงน่าน เป็นสถานทีบ่รรจุพระบรมสารรกิธาตุทีไ่ดม้าจากสมัยสโุขทัย 

องคพ์ระธาตุบดุว้ยทองเหลอืงหมดทัง้องค ์เป็นศลิปะการกอ่สรา้งทีม่คีวามวจิติรงดงามมาก มคีวามเชือ่

กันว่าผูท้ี่ไดม้าสักการะองค์พระธาตุแช่แหง้ จะท าใหช้วีติอยู่ดี มสีุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ การงาน

เจรญิกา้วหนา้ อนุโมทนา น าท่านเดนิทาง อุโมงคล์ลีาวด ีซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้ลั่นทมอยู่บรเิวณ

ดา้นหนา้พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตน่ิานที่ข ึน้เป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับอุโมงค์

ตน้ไมย้ ิง่ใหญ่อลังการ ถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคัญ  ใหท้่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอนิกัน สามารถเดนิ

เพลนิๆ ชมววิทวิทัศน์ตลอดสองฝ่ังขา้งทาง จากนัน้เดนิทางสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ วัดพรหมมนิทร ์เป็น

วัดหลวงเก่าแก่ มอีายุกว่า 400 ปี ความสวยทีแ่ปลกกว่าวัดอืน่ของวัดภูมนิทร ์คอื เป็นพระอุโบสถและ



                             

พระวหิารสรา้งเป็นอาคารหลังเดยีวกัน เป็นทรงจัตุรมขุ สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ 

ทีร่วมเอาโบสถ ์วหิาร และเจดยี ์ไวใ้นอาคารเดยีวกนั ในสว่นจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรอืทีเ่รยีกกัน

วา่ ฮปูแตม้ ซึง่เขยีนขึน้ในชว่งทีว่ัดภมูนิทรไ์ดรั้บการบรูณะครัง้ใหญ่ สมัยเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ.

2410 (ปลายสมัยรัชกาลที ่4) และใชเ้วลาซ่อมนานถงึ 7 ปี ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ที่ไดรั้บฉายาว่า ภาพ

กระซบิรักบรรลอืโลก อาจารยส์มเจตน์ วมิลเกษม ปราชญเ์มอืงน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอันสดุแสนโรแมน

ตกิเป็นภาษาเหนอืเพือ่บรรยายถอ้ยค ากระซบิของปู่ มา่นยา่มา่น อสิระใหท้า่นชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนัง

สฝีุ่ น เลา่เรือ่งชาดก ต านานพืน้บา้น และความเป็นอยูข่องชาวน่านในอดตี เสมอืนเป็นการบันทกึเรือ่งราว

ของจังหวัดน่าน ผ่านงานจติรกรรม ลงบนผนังสฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆวัดภมูนิทร ์มขีองทีร่ะลกึ ขนมไทย 

สนิคา้พืน้บา้นจ าหน่ายมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 

น าท่านไปสักการะเสรมิความเป็นสริมิงคลที ่เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัมิง่เมอืง จุดเด่นส าคัญของวัด

แห่งนี้ คอืลายปูนปั้นทีผ่นังดา้นนอกอุโบสถ ออกแบบโดยชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงามมาก

สมควรแกเ่วลามุง่หนา้สูจ่งัหวดัแพร ่กอ่นกลับน าทกุท่านแวะสักการะ ไหวพ้ระ ขอพร ที ่วดัพระธาตุ

ชอ่แฮ พระธาตปุระจ าปีขาล (ปีเสอื) อกีหนึง่สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นวัดเกา่แก ่คู่บา้น คู่เมอืง ของชาว

แพร ่เดนิขึน้บนัไดไป จะไดพ้บกบัความงดงามขององคพ์ระธาต ุสงูถงึ 33 เมตร ตัง้ประทับตระการตาอยู่

กลางฐานบวัคว ่า วัดพระธาตแุหง่นีม้สีนิคา้พืน้เมอืงจ าหน่ายมากมาย ส าหรับท่านใดทีต่อ้งการผา้มัดยอ้ม 

ทอสวยๆสกัผนื พีส่ามารถหาซือ้ไดจ้ากทีน่ี ่ราคาชาวบา้น คณุภาพสง่ออก  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบั ระหวา่งทาง ผา่นจงัหวดัอตุรดติถ ์น าทา่นแวะ บา้นเทยีนหอม ทีน่ี่
แนะน าใหท้า่นลองชมิขนมเคก้รสสม้ รสอรอ่ย สามารถซือ้กลับไปเป็นของฝากได ้นอกจากขนมทานเล่น 
ยงัมสีนิคา้เครือ่งหนังใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศัย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นเดนิทางต่อมุ่งหนา้สู่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 500 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6ชั่วโมง) 

เดนิทางถงึกรงุเทพมหานครโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
  

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



                             

 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป 

กรณีคณะเดนิทางจองไมถ่งึ20ทา่น ทางบรษิทัขอปรบัเปลีย่นจากรถ
โคช้ปรบัอากาศ2ช ัน้เป็นรถบรษิทันครชยัแอรจ์ ากดั แบบ Gold Class 
(VIP) โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นเดนิทาง 
 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบัการจองพรอ้ม
ช าระเงนิ 

ผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 
(ผังหนา้งานอาจมปีรับเปลีย่นไดต้ามบรษัิทรถบสั) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ กรณีไมถ่งึ 20 ทา่น ทางบรษัิทขอปรับเป็นรถบรษัิทนครชยัแอรจ์ ากดั แบบ Gold 
Class (VIP) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นเดนิทาง 

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 
 คา่ทีพ่ัก 1คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 



                             

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือ่ยจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่
มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ ารถ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่
ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 



                             

 


