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“ WONDERLAND PACKAGE ” 2วนั 1คืน  
เที่ยวน่านม่วนใจ๋ เมืองปัว หมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือโบราณ
นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง เสาหลักเมืองน่าน จิตกรรมกระซิบรักบรรลือโลกวัดภูมินทร์ 

 

รับสนามบินจังหวดัน่าน - อ าเภอปัว-ถนนลอยฟ้า1081 - จุดชมววิภูคา 1715 – บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ -  
จุดชมววิหมู่บ้านสะปัน - ถนนลอยฟ้า1256-วดัภูเกต็-ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ - อ าเภอปัว-วดัพระธาตุแช่แห้ง-

อโุมงค์ลลีาวดี-วดัภูมนิทร์-เสาหลกัเมือง วดัมิง่เมือง – ส่งสนามบินจังหวดัน่าน 
 

วนัทีแ่รก     กรุงเทพ – น่าน – อ าเภอปัว - ถนนลอยฟ้า1081 - จุดชมววิภูคา1715 – บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ - 
จุดชมววิหมู่บ้านสะปัน - ถนนลอยฟ้า1256 – วดัภูเกต็ - ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ - กลบัอ าเภอปัว 

......... น. ถึง สนามบินจังหวดัน่าน  ยนิดีตอ้นรับทุกท่านสู่เมืองน่าน   
  น าท่านเดินทางสู่อ าเภอปัว เมืองสีเขียวในหุบเขาท่ีเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและธรรมชาติ

แสนงดงาม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทล้ือท่ีมีประเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การแต่งการแบบพื้นบา้น เช่น ผา้ทอไทล้ือ ท่ีสร้างช่ือมาชา้นานจนกลายเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของอ าเภอ 
น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอบ่อเกลือ เส้นทางเป็นหุบเขาสลบัทบัซอ้นกนัหลายลูก ระหวา่งทางจะไดพ้บกบั ถนน
ลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 UNSEEN อีกแห่งของจงัหวดัน่าน ช่วงหลกักิโลเมตรท่ี 38-39 โดยโคง้
เลข 3 น้ี มีระยะทางประมาณ 300 เมตร เน่ืองจากการก่อสร้างถนนท่ีลดัเลาะตามแนวธรรมชาติ ท าให้เม่ือขบั
รถมาถึงจุดบริเวณดงักล่าว จะมองเห็นถนนท่ีโคง้ คลา้ยกบัเลข 3 โดดเด่นสวยงาม  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (1)  
 น าท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ น าชมวิธีการผลิตเกลือสินเธาว ์เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก โดยการน า
น ้ าท่ีตกัข้ึนมาจากใตดิ้นมาตม้จนเหลือแค่เกลือสินเธาวใ์ช้เวลาตม้ประมาณ 6 ชั่วโมง สามารถท าเกลือได้
ตลอดทั้งปี จะยกเวน้ช่วงเขา้พรรษาท่ีงดท าตามความเช่ือของชาวบา้น ใหท้่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นสะปัน หน่ึงในจุดหมายของใครหลายคน ชุมชนเล็ก ๆ แสนสงบ 

จ ำนวนผู้เดนิทำง รำคำท่ำนละ พกัเดีย่วเพิม่ หมำยเหตุ 

9 ท่ำน 2,399 +700 

ไม่มีไกด์น ำเทีย่ว 

8 ท่ำน 2,499 +700 

7 ท่ำน 2,599 +700 

6 ท่ำน 2,699 +700 

5 ท่ำน 2,799 +700 
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ท่ีตั้งอย่าท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีล าธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมวิว
ทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจี น าท่านเก็บภาพความประทบัใจท่ีจุดชมววิหมู่บ้านสะปัน 
น าท่านแวะชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หน่ึงในจุดชมววิท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางผา่นถนนสายน้ี ไฮไลท์
จของจุดชมวิว 1715 คือวิวท่ีสามารถมองเห็นแม่น ้ าน่านและภูเขาท่ีซ้อนกันเป็นชั้น ๆ มีความสูงจาก
ระดับน ้ าทะเลปานกลางถึง 1715 เมตร น าท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256  อีกหน่ึง
เส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอ าเภอบ่อเกลือ สู่อ าเภอปัว ช่วงถนนลอยฟ้าตวัภนนจะมีความโคง้และลาด
ชนัตามสภาพพื้นท่ีถนนคดเค้ียวเลาะตามไหลเขา เป็นรูปตวัเลข 3 วิวสวยเขา วิวทุ่งนา สีเขียวของตน้ไมต้ดั
กบัทอ้งฟ้า สวยงามมาก น าท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ช่ือวดัตั้งตามหมู่บา้นท่ีช่ือวา่หมู่บา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัทาง
เหนือตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงทางเหนือเรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกนักนัวา่ วดัภูเก็ต จุดเด่นของวนัคือมี
ระเบีงชมววิดา้นหลงัวดัติดกบัทุ่งนากวา้งพร้อมดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรง
ลา้นนาประยกุต ์จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ีประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา  ที่
ศักดิ์สิทธ์ิ หลงัจากน าทุกท่านมาจิบกาแฟแลบรรยากาศสไตลไ์ทล้ือพื้นบา้น ณ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ อิสระให้
ท่านเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม เช็คอินถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ อ าเภอปัว  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (2)  
   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  ชมพู ภูคา รีสอร์ท หรือระดับเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัสอง      อ าเภอปัว-วดัพระบรมธาตุแช่แห้ง-อุโมงค์ลลีาวดี-วดัภูมินทร์-เสาหลกัเมือง วดัมิ่งเมือง-กรุงเทพฯ    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
 น าท่านออกเดินทางไปยงั ตัวเมืองน่าน สู่ วดัพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวจงัหวดัน่าน 

ปูชนียสถานท่ีส าคญัของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีไดม้าจากกรุงสุโขทยั องคพ์ระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียม
จตุัรัส กวา้งดา้นละ 22.5 เมตร บุดว้ยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถานท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ลา้นนา และพระธาตุประจ าปีเกิดของคนปีเถาะ ชาวลา้นนาเช่ือวา่ หากไดไ้ป “ชุธาตุ” หรือนมสัการพระธาตุ
ประจ าปีเกิดจะไดรั้บอานิสงส์อยา่งยิง่ 

จากนั้น น าท่านเดินทางชม อุโมงค์ลีลาวดี อิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพ เก็บภาพประทบัใจใตซุ้้มตน้ลีลาวดีหรือตน้
ลัน่ทมอยูบ่ริเวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่านท่ีข้ึนเป็นแถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบั
อุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่สวยงาม เป็นอีกหน่ึงจุดถ่ายรูปท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งไม่พลาด 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัภูมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายกุวา่ 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวดั
น้ีคือ เป็นวดัท่ีสร้างทรงจตุัรัสมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคล้าย
ตั้ งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตวั โบสถ์และวิหารสร้างเป็น
อาคารหลงัเดียวกนั ดา้นในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์
หันหน้าออกดา้นประตูทั้ง 4 ทิศ อีกหน่ึงส่ิงท่ีนบัไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์
ของเมืองน่านคือ จิตรกรรม ปู่ม่านยา่ม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบั
ดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่ หลายคนรู้จกักนัในช่ือ ภาพกระซิบรักบนัลือ
โลก 

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (4) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง สักการะเสาหลักเมือง ประจ าจงัหวดัน่าน ท่ีประดิษฐานในศาลาจตุรมุข
ดา้นหนา้พระโอสถของวดั เขา้กราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีแสดงให้เห็น
วถีิชีวติของชาวเมืองน่าน ความเป็นมาตั้งแต่เจา้ผูค้รองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดทา้ย   
สมควรแก่เวลา น าท่านสู่สนามบินจงัหวดัน่าน เพื่อเดินทางกลบั 

……… น.  ส่ง สนำมบินจังหวดัน่ำน  ..................  
♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥     

 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบริษทั 
(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม  

โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั. 
 

โปรโมช่ัน !!! เดือน ส.ค.-ก.ย. 63 เท่ำนั้น 
อตัรำค่ำบริกำรรถตู้ (PRIVATE) 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่ารถรับ-ส่ง น าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด 
      ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 กรณีท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งช าระเพ่ิม ท่านละ 500 บาท 

 กรณีเด็กท่ีมีอาย ุ0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผูใ้หญ่  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

ในการจองทวัร์กรุณา ช ำระค่ำทวัร์เตม็จ ำนวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 24 ชัว่โมง  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพ่ือใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับ
เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

กำรยกเลกิ 
** เน่ืองจำกรำคำทวัร์นีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่าน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน.  

หมำยเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีบริษทัก าหนด ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงิน
ใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุก
อยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9.มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบั
เท่านั้น 
10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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