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วนัแรก กรุงเทพฯ – น่าน 
19.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย ป้ัม ปตท.วภิาวดี ทีมงานคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ (ผา่น

มาตรฐาน SHA) 
20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหนา้สู่ จ.น่าน อ.นานอ้ย ท่านสามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัที ่2 น่าน – ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – เกลือสินเธาว์ – พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน– วดัภูมินทร์ – วดัพระธาตุ

ช้างค า้ฯ – น่ังรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ – อ.ปัว 
เชา้ น าท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกท่ีสวยงามท่ีสุด ถึง 2 จุด ไดแ้ก่ ดอยเสมอดาว ซ่ึงเป็นจุดท่ีสามารถ

ชมทะเลหมอกไดก้วา้งไกล และเห็นววิหวัสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซ่ึงจะเห็นทะเลหมอก
ไดใ้กลก้วา่จุดแรก ซ่ึงทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น ้ าน่าน งดงามมาก (หากวนัไหนไม่มีทะเลหมอกก็
จะเห็นแม่น ้าน่านทอดตวัยาวกลางหุบเขา) 

 

 
 บริการอาหารเช้า (1)  ณ ร้านอาหาร อ.นานอ้ย 
 จากนั้นน าท่านชม เสาดินนาน้อย ปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ท่ีถูกน ้า ลมและฝน กดัเซาะจนท า

ใหเ้กิดรูปร่างประหลาด แปลกตา 
 

 
เชา้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองจงัหวดัน่าน เพื่อชม พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอค าหลวง”  

ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมโบราณวตัถุท่ีมีค่าและประวติัศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาชา้งด า 
(งาชา้งสีด าท่ีมีเพียงแห่งเดียวในโลก) 

Code 
EZDNC_164 

 



 
 
 

 
 น าท่านเขา้ชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนงัท่ี วัดภูมินทร์ หรือท่ีทุกคนรู้จกัปู่ม่าน ยา่ม่าน กระซิบรัก

บรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนงัโดยช่างฝีมือลา้นนา ซ่ึงเป็นภาพเขียนช่ือดงั จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค า้วรวิหาร 
นมสัการพระพุทธนนัทบุรีศรีศากยมุนี  

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั(2) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านน่ังรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผสัธรรมชาติและวถีิชุมชน ผา่นชม วดัศรีพนัตน้, วดัสวนตาล 

จากนั้นน าท่านชม โฮงเจ้าฟองค า เป็นบา้นของเจา้ลา้นนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างข้ึนมาเม่ือประมาณ 100 ป่ีท่ีผา่นมา
ค่ะ ค าวา่ “โฮง” เป็นค าพื้นเมืองลา้นนา หมายถึง คุม้หรือท่ีอยูอ่าศยัของเจา้นายลา้นนาไทย บา้นพกัน้ีเป็นบา้งของ
เจา้ศรีตุมมา หลานของเจา้มหาวงศ ์ซ่ึงเป็นเจา้ผูค้รองนครน่าน องคท่ี์ 12 ของราชวงศต๋ิ์นมหาวงศ ์และไดก้ลายเป็น
มรดกตกทอดไปยงัลูกหลานเช้ือสายเจา้ผูค้รองนครน่านคือ เจา้ฟองค า นัน่เอง 



 
 
 

 

 
15.30 น. เดินทางสู่ อ.ปัว  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัมาตรฐานชุมชนแต่บรรยากาศดี ท่านสามรถพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 
19.00 น. บริการอาหารค ่า(3) ณ ร้านอาหาร 
วนัที ่3 วดัศรีมงคล – ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ – ดอย ซิลเวอร์ – จุดชมววิดอยภูคา 1715 – บ่อเกลือ –พระธาตุแช่แห้ง – วดั

พระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน 
07.00 น. บริการอาหารเช้า(4)  ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท 
เชา้ เดินทางสู่ "วัดศรีมงคล" เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมี “หลวงปู่ครูบาก๋ง” หรือพระครูมงคลรังสี เป็นพระสงฆ์ท่ีชาวบา้นใน

แถบน้ีต่างให้ความเคารพนบัถือ ดว้ยศรัทธาชาวบา้นจึงไดนิ้มนตห์ลวงปู่มาอยูป่ระจ าท่ีวดับา้นก๋ง ก่อนเร่ิมพฒันา
วดัโดยชกัชวนชาวบา้นบูรณะซ่อมแซมและสร้างกุฏิ วหิาร อุโบสถ ฯลฯ รวมถึงอบรมสั่งสอนชาวบา้นให้หมัน่เขา้
วดั รักษาศีล ฟังธรรม มีความสามคัคี จนชาวบา้นต่างเคารพศรัทธา และวดับา้นก๋งก็มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมา และ
ทางวดัท าเป็นจุดชมวิวถ่ายภาพ มีร่มกระดาษให้ถือเพิ่มความเก๋ มองไปดา้นล่างเห็นทุ่งนาเขียวขจีมีฉากหลงัเป็น
ภูเขาสูงใหญ่ของดอยภูคา พร้อมกนันั้นมีกระท่อม “ฮกันาน่าน” ซ่ึงเป็นร้านกาแฟและสะพานไมก้ลางทุ่งนาให้
ลงไปชมววิและถ่ายภาพกนัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด หรือจะนัง่กินกาแฟท่ีร้านเฮือนโอชากาแฟอ่ิมบุญท่ีวดัแลว้ชมวิวทุ่งนา
ท่ีระเบียงก็ได ้

 
 น าท่านสัมผสับรรยากาศทอ้งทุ่งนา อีก 1 ไฮไลทห์า้มพลาดแวะจิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลือ้ ร้านกาแฟบ้าน

ไทลือ้ เป็นอีกร้านหน่ึงท่ีมีความ เก๋ ไก๋  ติดริมนาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทล้ือดั้งเดิม ทั้งน้ีท่านสามารถ
เลือกซ้ือผ้าไทลือ้ที่ร้านล าดวนผ้าทอ  เป็นของท่ีระลึกและผา้ทอไทล้ือ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณ ช่ือดงัแห่งปัว 
อ าเภอปัวถือวา่เป็นอ าเภอท่ีมีชาวไทล้ืออยูม่ากท่ีสุดชาวไทล้ือมีประเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ เร่ืองการแต่งกายแบบพื้นบา้น ไดแ้ก่ ผา้ทอไทล้ือ  นบัวา่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของอ าเภอน้ี ผา้ทอส่วน
ใหญ่เม่ือทอมาแลว้ก็มีการจ าหน่ายเป็นผลิตภณัฑชุ์มชน 



 
 
 

 
 จากนั้นน าท่านชมความงามของเคร่ืองเงิน ณ ดอย ซิลเวอร์ แหล่งรวมเคร่ืองประดบัเงินท่ีใหญ่ท่ีสุด 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั(5) ณ ร้านอาหารในตวัเมืองปัว 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวดอยภูคา 1715 ท่านจะไดช้ม ต้นชมพูภูคา ท่ีมีแห่งเดียวในโลก ป่าดึกด าบรรพ ์

ลานดูดาว และชมตน้เต่าร้างยกัษ ์พกัผอ่น ถ่ายรูป ตามอธัยาศยั 
 

 
 ชมการท า เกลือสินเธาว  ์บ่อเกลือโบราณ อศัจรรยเ์กลือภูเขา หน่ึงเดียวในโลก มีช่ือเสียงในดา้นการท าเกลือบน

ภูเขาท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน คือเกลือสินเธาว ์ซ่ึงมีมาแต่โบราณ และวิธีการท าเกลือปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงตม้แกลือดว้ย
วธีิแบบดั้งเดิม จะตกัน ้าเกลือจากบ่อส่งผา่นมาตามล าไมไ้ผสู่่บ่อพกั การท าเกลือ ของชาวบา้นบ่อเกลือ น าน ้ าเกลือ
ท่ีตกัจากบ่อมาตม้ในกะทะประมาณ 4-5 ชัว่โมง ใหน้ ้าเกลือระเหยแหง้ จากนั้นก็จะน าไมพ้ายมาตกัเกลือใส่ตะกร้า
ท่ีแขวนไว ้อิสระให้ท่านซ้ือเกลือและผลิตภฑัณ์ สินคา้แปรรูป เช่น เกลือสปาขดัผิว เกลือแช่เทา้ สบู่ดอกเกลือ 
รวมถึงผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัผา้แพรไหม 

 

 
 น าท่านท่านนมสัการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะองคพ์ระธาตุตั้งอยูบ่นเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดข้ึนไป

ยงัยอด องคพ์ระเจดียเ์ป็นศิลปะแบบลา้นนาไทย ฐานส่ีเหล่ียมซอ้นกนัข้ึนไปจนสูง องคพ์ระธาตุใชแ้ผน่ทองเหลือง



 
 
 

บุรอบฐานแลว้ลงรักปิดทอง พระธาตุแช่แห้ง ถือว่าเป็นอนุสรณ์ความรักและความสัมพนัธ์ระหว่างเมืองน่านกบั
เมืองสุโขทยัในอดีต 

 

 
 น าท่านข้ึนไปกราบนมสัการ วดัพระธาตุเขาน้อย องคพ์ระธาตุตั้งอยูบ่นยอดดอยเขานอ้ย ซ่ึงอยูด่า้น ตะวนัตกของ

ตวัเมืองน่าน สร้างในสมยัเจา้ปู่แข็ง เม่ือปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดียก่์ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่า
ผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจา้ และวิหารสร้างในสมยัน้ีเช่นกนัวดั
พระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานท่ีส าคญั และเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราว
เดียวกบัพระธาตุแช่แห้ง  และท่ีน่ียงัสามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรอบของตวัเมืองน่าน ปัจจุบนับริเวณลานชม
ทิวทศัน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนนัทบุรีศรีน่าน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบวั
สูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนกั 27 บาท 

 

 
เยน็ อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิลๆ 

เพลินๆ เลือกซ้ืออาหารมากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผกัผลไม ้หรือเส้ือผา้พื้นเมือง ของฝากของท่ีระลึกจากจงัหวดั
น่านไดจ้ากท่ีน่ีในราคายอ่มเยา 

 จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม ในเมืองน่าน 
วนัที ่4 น่าน – แพร่ – พระธาตุช่อแฮ – อุตรดิตถ์ – พษิณุโลก – วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิาร – ซ้ือของทีร่ะลกึ –

กรุงเทพฯ  
เชา้ บริการอาหารเช้า (6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่ 
 จากนั้นน าท่านไหว้พระธาตุช่อแฮ เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิ เก่าแก่ คู่บา้น คู่เมืองจงัหวดัแพร่และเป็นวดัพระธาตุประจ าปี

เกิดของผูท่ี้เกิดปีขาล บุคคลใดท่ีมา เท่ียวจงัหวดัแพร่แลว้จะตอ้งมานมสัการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกบั
ตนเอง จนมีค ากล่าววา่ ถา้มาเท่ียวจงัหวดัแพร่ แต่ไม่ไดม้า นมสัการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ไดม้าจงัหวดัแพร่  



 
 
 

 

 
 น าท่านออกเดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ ์
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (7) ณ ร้านอาหาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านมุ่งหนา้สู่ จ.พิษณุโลก ใหท้่านนมสัการ วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วดัใหญ่ หรือ วดัพระ

ศรี พระประธานองค์ใหญ่ท่ีประดิษฐาน ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกนัว่า 
“หลวงพ่อใหญ่” ตามไปดว้ย วดัใหญ่นบัเป็นพระอารามหลวงท่ีส าคญัของจงัหวดั เพราะเป็นศูนยร์วมทางจิตใจ
ของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ท่ีถนนพุทธบูชา ต าบลในเมือง ริมแม่น ้ าน่านฝ่ังตะวนัออก สร้างข้ึน
พร้อมกบัการสร้างเมืองเม่ือ พ.ศ. 1900 

 

 
 น าท่านแวะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกก่อนกลบั 
เยน็ อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพ 
23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ ราคา  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 5,999.- 
เดก็อาย3ุ – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 4,800.- 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 1,600.- 

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 



 
 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม  
 ค่าอาหาร (7 ม้ือ) ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน   
  70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 
  200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม - ค่าซกัรีดค่า - โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :  
       1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 3,000 บาท 

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพส าหรับเขา้วดั, รองเทา้ท่ีสวมใส่
สบาย 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 1,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หมายเหตุ :  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน  6  ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุ
งาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถ
น ามาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
 

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 


