
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรม : 20413 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
จ ำนวนผู้เดินทำง รำคำท่ำนละ พกัเด่ียวเพิ่ม หมำยเหตุ 

40 ท่ำน 2,777 +700 

เดินทางโดยรถบสัปรับอากาศ 40 ท่ีนัง่ 

( มีไกดน์ าเที่ยว) 

35 ท่ำน 2,799 +700 

30 ท่ำน 2,888 +700 

25 ท่ำน 3,555 +700 

20 ท่ำน 3,999 +700 

15 ท่ำน 3,750 +700 
เดินทำงโดยรถมินิบัสปรับอำกำศ 15 ที่น่ัง 

(ไม่มีไกด์น ำเที่ยว) 

10 ท่ำน 3,099 +700 
เดินทำงโดยรถตู้ปรับอำกำศ 

(ไม่มีไกด์น ำเที่ยว) 

5 ท่ำน 4,111 +700 
เดินทำงโดยรถตู้ปรับอำกำศ 

(ไม่มีไกด์น ำเที่ยว) 

“ WONDERLAND PACKAGE” 3วนั 1คืน 
เทีย่วน่ำนม่วนใจ๋ สัมผสัธรรมชำติ ปัว สะปัน บ่อเกลือ  
นมัสกำรพระบรมธำตุแช่แห้ง พระธำตุช่อแฮ เสำหลกัเมือง จิตกรรมกระซิบรักบรรลือโลกวัดภูมินทร์ 

วนัแรก         กรุงเทพ - น่ำน   

19.30 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย หน้ำ BIG C สำขำลำดพร้ำว  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความใหทุ้ก

ท่าน  สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จงัหวดัน่ำน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่น

บนรถตามอธัยาศยั zZzZzZzZ 

 

วนัที่สอง      อ ำเภอปัว-ถนนลอยฟ้ำ1081-บ่อเกลือสินเธำว์โบรำณ -จุดชมววิบ้ำนสะปัน-จุดชมววิภูคำ1715 - ถนนลอยฟ้ำ1256 
– วดัภูเกต็ – ร้ำนกำแฟบ้ำนไทลื้อ - กลบัอ ำเภอปัว 

เช้ำ เดินทางถึง จงัหวดัน่ำน อ ำเภอปัว (แวะจุดพกัรถ ให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยอริินำบถ ล้ำงหน้ำ ล้ำงตำ เพิม่ควำมสดช่ืน) 
  รับประทานอาหารเช้า  (1) 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่อ ำเภอปัว เมืองสีเขียวในหุบเขาท่ีเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและธรรมชาติแสน

งดงาม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทล้ือท่ีมีประเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่การแต่ง
การแบบพ้ืนบ้าน เช่น ผา้ทอไทล้ือ ท่ีสร้างช่ือมาช้านานจนกลายเป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของอ าเภอ น าท่าน
เดินทางสู่ อ ำเภอบ่อเกลือ เส้นทางเป็นหุบเขาสลบัทบัซ้อนกนัหลายลูก ระหว่างทางจะไดพ้บกบั ถนนลอยฟ้ำ 
ถนนหลวงหมำยเลข 1081 UNSEEN อีกแห่งของจังหวดัน่าน ช่วงหลกักิโลเมตรท่ี 38-39 โดยโค้งเลข 3 น้ี มี



 

  

ระยะทางประมาณ 300 เมตร เน่ืองจากการก่อสร้างถนนท่ีลดัเลาะตามแนวธรรมชาติ ท าให้เมื่อขบัรถมาถึงจุด
บริเวณดงักล่าว จะมองเห็นถนนท่ีโคง้ คลา้ยกบัเลข 3 โดดเด่นสวยงาม  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั (2)  
 น าท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบรำณ น าชมวิธีการผลิตเกลือสินเธาว ์เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก โดยการน าน ้ าท่ี

ตกัข้ึนมาจากใตดิ้นมาตม้จนเหลือแค่เกลือสินเธาวใ์ชเ้วลาตม้ประมาณ 6 ชัว่โมง สามารถท าเกลือไดต้ลอดทั้งปี จะ
ยกเวน้ช่วงเขา้พรรษาท่ีงดท าตามความเช่ือของชาวบา้น ใหท่้านเลือกซ้ือผลิตภณัฑพ้ื์นเมืองตามอธัยาศยั จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสะปัน หน่ึงในจุดหมายของใครหลายคน ชุมชนเล็ก ๆ แสนสงบ ท่ีตั้ งอย่าท่ามกลาง
ธรรมชาติของขุนเขา มีล  าธารไหลผา่น และในช่วงหนา้ฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจี 
น าท่านเก็บภาพความประทบัใจท่ีจุดชมววิหมู่บ้ำนสะปัน 

 น าท่านแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หน่ึงในจุดชมวิวท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางผ่านถนนสายน้ี ไฮไลท์
จของจุดชมวิว 1715 คือวิวท่ีสามารถมองเห็นแม่น ้ าน่านและภูเขาท่ีซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล
ปานกลางถึง 1715 เมตร น าท่านผ่านชมถนนลอยฟ้ำ ถนนหลวงหมำยเลข 1256 อีกหน่ึงเส้นทางท่ีงดงาม เป็น
เสน้ทางจากอ าเภอบ่อเกลือ สู่อ  าเภอปัว ช่วงถนนลอยฟ้าตวัภนนจะมีความโคง้และลาดชนัตามสภาพพ้ืนท่ีถนนคด
เค้ียวเลาะตามไหลเขา เป็นรูปตวัเลข 3 วิวสวยเขา วิวทุ่งนา สีเขียวของตน้ไมต้ดักบัทอ้งฟ้า สวยงามมาก น าท่าน
เดินทางสู่ วัดภูเก็ต ช่ือวดัตั้งตามหมู่บา้นท่ีช่ือว่าหมู่บา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัทางเหนือตั้งอยู่บนเนินเขา ซ่ึงทางเหนือ
เรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกนักนัว่า วดัภูเก็ต จุดเด่นของวนัคือมีระเบีงชมวิวดา้นหลงัวดัติดกบัทุ่งนากวา้ง
พร้อมดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรงลา้นนาประยกุต ์จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็น
ท่ีประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา   ที่ศักดิ์ สิทธิ์  หลงัจากน าทุกท่านมาจิบกาแฟแล
บรรยากาศสไตลไ์ทล้ือพ้ืนบา้น ณ ร้ำนกำแฟบ้ำนไทลื้อ อิสระใหท่้านเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม เช็คอินถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริม
ทุ่งนา จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ อ ำเภอปัว  

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ (3)  
   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  ชมพู ภูคำ รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

วนัสอง      อ ำเภอปัว-วดัพระบรมธำตุแช่แห้ง-อโุมงค์ลลีำวดี-วดัภูมนิทร์-เสำหลกัเมือง วดัมิง่เมือง - แพร่ –  
พระธำตุช่อแฮ - อุตรดติถ์ - บ้ำนเทียนหอม - กรุงเทพฯ    

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (4) 
 น าท่านออกเดินทางไปยงั ตัวเมืองน่ำน สู่ วัดพระบรมธำตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวจงัหวดัน่าน ปู

ชนียสถานท่ีส าคญัของเมืองน่าน มีอายกุว่า 600 ปี พญาการเมืองโปรดใหส้ร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพ่ือบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ ท่ีไดม้าจากกรุงสุโขทยั องคพ์ระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้งดา้น
ละ 22.5 เมตร บุดว้ยทองเหลืองหมดทั้งองค ์เป็นโบราณสถานท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของลา้นนา และเป็นพระธาตุ
ประจ าปีเกิดของคนปีเถาะ ชาวลา้นนาเช่ือว่า หากไดไ้ป “ชุธาตุ” หรือนมสัการพระธาตุประจ าปีเกิดจะได้รับ
อานิสงส์อยา่งยิง่ 

จากนั้น น าท่านเดินทางชม อุโมงค์ลลีำวดี อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพ เก็บภาพประทบัใจใตซุ้ม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้ลัน่ทมอยู่
บริเวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑ์แห่งชาติน่านท่ีข้ึนเป็นแถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไม้
ยิง่ใหญ่สวยงาม เป็นอีกหน่ึงจุดถ่ายรูปท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งไม่พลาด 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัภูมนิทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายกุว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวดัน้ีคือ 
เป็นวดัท่ีสร้างทรงจตุัรัสมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคลา้ยตั้งอยูบ่น
หลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลงั
เดียวกนั ดา้นในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หนัหนา้ออก
ดา้นประตูทั้ง 4 ทิศ อีกหน่ึงส่ิงท่ีนบัไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองน่านคือ 
จิตรกรรม ปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบัดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียง
ไปทัว่ หลายคนรู้จกักนัในช่ือ ภาพกระซิบรักบนัลือโลก 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั (5) 

น าท่านเดินทางสู่ วดัมิง่เมือง สกัการะเสำหลกัเมือง ประจ าจงัหวดัน่าน ท่ีประดิษฐานในศาลาจตุรมุขดา้นหนา้พระ
โอสถของวดั เข้ากราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของ
ชาวเมืองน่าน ความเป็นมาตั้งแต่เจา้ผูค้รองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดทา้ย  สมควรแก่เวลำมุ่งหน้ำสู่จงัหวดัแพร่ 
ก่อนกลบัน าทุกท่านแวะสักการะ ไหวพ้ระ ขอพร ท่ี วัดพระธำตุช่อแฮ วดัเก่าแก่ศกัด์ิสิทธ์ิ คู่บา้นคู่เมือง ของ
จงัหวดัแพร่ เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของผูท่ี้เกิดปีขาล ใหท่้านไดน้มสัการกราบไหวพ้ระธาตุ เพื่อเสริมสิริมงคล 
หากน าผา้แพรสามสีไปถวายจะท าใหชี้วิตมีพลงัคุม้ครองป้องกนัศตัรูได ้การสวดและไหว ้ใหเ้ร่ิมตน้นะโม 3 จบ 
แลว้สวดตามดว้ยคาถาบูชาพระธาตุ 5 จบ พลงับารมีจะดลบนัดาลให้มีชีวิตท่ีดีข้ึน พระธาตุช่อแฮ หมายถึง เจดีย ์
บรรจุพระบรม สารีริกธาตุพระศอกซา้ยและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้และประดบับูชาดว้ยผา้



 

  

แพรอย่างดี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบั ระหว่างทาง ผ่ำนจังหวัดอุตรดิตถ์ น าท่านแวะ บ้ำนเทียนหอม 
ศูนยอ์าหาร ร้านของฝาก ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากกลบับา้นตามอธัยาศยั  

จากนั้น เดินทางต่อ มุ่งหน้ำสู่กรุงเทพมหำนคร ระยะทาง 500 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 6ชั่วโมง) เดินทางถึง
กรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥ 

 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบริษทั  
(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานที่) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั. 
 

โปรโมช่ัน !!! เดือน ส.ค.-ก.ย. 63 เท่ำน้ัน 
อตัรำค่ำบริกำร (PRIVATE) 

* ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนกัท่องเทีย่วชำวไทยเท่ำนั้น  ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปมคัคุเทศก์และคนขับรถ  

ท่ำนละ  500 บำท/ตลอดกำรเดนิทำง/ต่อท่ำน ช ำระได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่บริษัทฯ ก่อนออกเดนิทำง * 
 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 ค่ารถปรับอากาศไป-กลบั และน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ      

 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    

 ค่ำมัคคุเทศก์ท้องถ่ินคอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  (กรณีเดินทำงต้ังแต่ 20 ท่ำนขึ้นไป) 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตรำค่ำบริกำรน้ี ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น คา่โทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึง

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่ำนละ 500  บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน  (กรณีเดินทำงต้ังแต่ 20 ท่ำนขึ้นไป) 

 กรณีเด็กที่มีอำย ุ0 - 2 ปี (Infant) ช ำระค่ำทัวร์ 50 % จำกรำคำทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

 กรณีท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งช าระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 

 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ข้ึนอยู่กับควำมพึงพอใจของท่ำน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  

 

 

 

 

 

 



 

  

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

ในการจองกรุณา ช ำระค่ำทัวร์มัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 1,500 บำท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 24 ชัว่โมง  หากไม่ช าระ

ตามท่ีบริษทัก  าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอื่นท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 

30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถ้ือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทาง

บริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
กำรยกเลิก 

** เน่ืองจำกรำคำทัวร์น้ีเป็นรำคำโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่าน

ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ** 

หมำยเหตุ 

1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า ท่ีบริษทัก าหนด ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง บริษทัฯหรือ

คา่ใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษทัฯ 

6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหา

รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะคา่ใช้จ่ายทุก

อยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9.มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบั

เท่านั้น 

10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

 
หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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