
 
 
 
 
 

 รหัสโปรแกรม : 20953 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..แอ่วเมืองเหนือ มนต์เมืองน่าน.. 
น่าน 5 วัน 2 คืน ( เดินทางด้วยรถตู้ ) 

 
 
 



วันที่ 1   กรุงเทพ – น่าน 
 
20.00 น. : พบกัน  ณ จุดนัดหมาย ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีทีมงาน บิ๊ก เวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอ านวยความสะดวก 

และต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ท่ีช านาญ คอยแนะน าเส้นทางและข้อมูล  
20.30 น. จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่จังหวัดน่าน 
 
วันที่ 2 กรุงเทพ – น่าน – วัดพระธาตุแช่แห้ง – โฮงเจ้าฟองค า - ชมพิพิธภัณฑ์เมืองน่าน 
 
07.00. น. : ถึง  จังหวัดน่าน 
เช้า  :  น าท่าน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เดินทางชม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่ เมืองของชาวน่าน อายุราว 600 ปี        
เป็นศิลปะการก่อสร้างมีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือเป็นศิลปะการก่อสร้าง 
ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุญชัยชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกันว่า
การได้เดินทางไปสักการะบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้งแล้วนั้นจะท าได้รับ            
อานิสงค์อย่างแรงกล้า ท าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ  

จากนั้น น าท่านชม โฮงเจ้าฟองค า มนต์เสน่ห์บ้านพ้ืนถิ่น ยังคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่าปี
ก่อนชาวเมืองน่านเรียกบ้านหลังใหญ่ว่า "โฮง" ลักษณะเป็นเรือนไม้ เป็นบ้านพักของ            
เจ้าศรีตุมมากับเจ้ามะโน เจ้าศรีตุมมาเป็นหลานของเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 
11 โฮงเจ้าฟองค าได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทบ้านพักอาศัย (คุ้มเจ้า) 
ประจ าปี 2555 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้น  น าท่านชม วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอ่ืน ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลัง

เดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้           
ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน  

ชม  วัดช้างค้ า เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็นปูชนียสถานส าคัญ               
เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ชมพิพิธภัณฑ์เมืองน่าน เดิมเป็นที่ประทับ



ของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอค า" ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ 
ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพ้ืนเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ             
สิ่งส าคัญที่สุดคือ "งาช้างด า" 

 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง : น าท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

น าท่าน ชม เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านวัดมิ่งเมือง ต้ังตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมือง
ว่า “เสามิ่งเมือง” 

ชม  วัดศรีพันต้น ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้นภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่น        
เป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงาม
โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ า : น าท่าน รับประทานอาหารเย็น ได้เวลาอันสมควร น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม 
 
วันที่ 3  น่าน – ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อยและคอกเสือ - ถนนลอยฟ้า 1256 - บ่อเกลือ 
 
เช้า  :  น าท่าน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ขึ้นชมความสวยงามของดอยเสมอดาว เป็น พ้ืนที่ ที่ มีลานกว้างโค้ งไปตามสันเขา         
เหมาะส าหรับการพักผ่อนชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในเวลาเดียวกัน และ            
ยังสามารถ ชมทะเลหมอกในยามเช้า  



จากนั้น น าท่านชม เสาดินนาน้อยและคอกเสือ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่สวยงามที่เกิดจาก           
การทับถมของดินและเกิดน้ ากัดเซาะจนกลายเป็นริ้วรายที่แปลกตาแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้
อาจเคยเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคหินเก่า  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่าน เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อที่ วราภรณ์ผ้าทอ คนรักผ้าทอน่าจะรู้จักผ้าทอลายน้ าไหลที่ขึ้นชื่อ    

ของชาวไทลื้อเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นลายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทลื้อตั้งแต่อาศัยอยู่ใน
ดินแดนสิบสองปันนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง : น าท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น  เดินทางผ่านชม ถนนลอยฟ้า 1256 เส้นทางจากอ าเภอปัว สู่อ าเภอบ่อเกลือ สัมผัสธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและสายหมอกที่สวยงามบริเวณช่วงถนนลอยฟ้า         
ท่านจะเห็นธรรมชาติที่อุดมสมบุรณ ์ตอนเที่ยงยังมีสายหมอกพัดผ่านทิวเขา  

น าท่าน ชม การท าเกลือสินเธาว์ จังหวัดน่าน มีชื่อเสียงด้านการผลิตเกลือภู เขาที่ ไม่มีที่ ใด                 
เสมอเหมือน เนื่องจากเป็นบ่อน้ าเกลือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขาแห่งเดียว
ในโลกณ อ.บ่อเกลือ สัมผัสความน่าทึ่งของ “บ่อเกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก” อายุเก่าแก่
กว่า 800 ปี ที่ชาวบ้านยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการท าเกลือโบราณเอาไว้ด้วยวิธีการ “ต้ม” 
โดยจะตักน้ าเกลือขึ้นจากบ่อมาพักไว้ในภาชนะขนาดใหญ่ แล้วต้มในกระทะประมาณ 4 -5 
ชั่วโมง ให้น้ าค่อยๆ ระเหยไปจนเกลือตกผลึก เป็นเกลือสินเธาว์แท้ๆ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค่ า :  น าท่าน รับประทานอาหารเย็น ได้เวลาอันสมควร น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม 
 
วันที่ 4  น่าน – อุทยานดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 – รา้นกาแฟไทลื้อ – วัดภูเก็ต – กรุงเทพ 
 
เช้า : น าท่าน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าเดินทางชมความสวยงามของ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา พ้ืนที่ เป็นเทือกเขาสูง
สลับซับซ้อน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝน
และฤดูหนาว จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ การได้มาชมต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากท่ีสุด
ในโลกชนิดหนึ่งในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์  

น าท่าน ชม จุดชมวิว 1715 เป็นจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่นิยมมาถ่ายรูปกันเป็นจ านวนมากกับตัวเลข 
1715 นั่นคือความสูงจากระดับน้ าทะเล อ่ิมเอมกับธรรมชาติและบรรยากาศสุดแสนพิเศษ 

น าท่าน ดื่มกาแฟ พักผ่อนสบายๆที่ ร้านกาแฟไทลื้อ เป็นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋  ติดริมนาข้าวแฝงไป
ด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม  เมื่อได้เห็นต้องร้องว้าวน่าซื้อเครื่องดื่มซักแก้ว ไปนั่งเล่น 
นอนเล่น รับลมเย็น มองดูวิวนาข้าวและขุนเขาที่อยู่ เบื้องหน้า พร้อมถ่ายภาพเช็คอิน               
ยังกระท่อมปลายนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เที่ยง :  น าท่าน รับประทานอาหารกลางวัน 



น าท่าน เดินทางชม วัดภูเก็ต ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา           
ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต"ถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และ            
วิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้ านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้างไกล
พร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคาชม อยู่ท่ามกลาง                      หมู่บ้าน
ไทยลื้ออัน สงบร่มเย็น วัดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอก
ของเมืองน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า : น าท่าน รับประทานอาหารเย็น สวนอาหารบ้านฝ้าย จังหวัดแพร่ ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทาง   
กลับสู่กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 5   น่าน - กรุงเทพ 
 
เช้า : เดินทาง ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไม่รู้ลืม 
 

อัตราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดินทาง จ านวน ราคาต่อท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง นอนเดี่ยวเพิ่ม 

18 – 22 พ.ย. 63 8 ท่าน 6,900 6,900 6,700 1,300 
9 – 13 ธ.ค. 63 8 ท่าน 6,900 6,900 6,700 1,300 
30 ธ.ค – 3 ม.ค. 64 8 ท่าน 7,900 7,900 7,700 1,700 

 
อัตราค่าบริการรวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ 
2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน) ระดับ4 ดาว หรือ เทียบเท่า ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าอาหาร ตาที่ระบุในรายการ 
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอ านวยความสะดวกและบริการ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 



7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (คุ้มครองวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท และ รักษาพยาบาล วงเงินไม่เกิน 
ท่านละ 50,000.-บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือและไม่ได้ระบุในรายการทัวร์ อาทิเช่น ค่าซักรีดเสื้อผ้า , ค่าเครื่องดิ่มที่สั่งเพ่ิม
ต่างหาก , ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรมที่พัก , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว 
2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ส าหรับชาวต่างชาติที่ต้องช าระเพ่ิม อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
3. ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
การจองทัวร์และส ารองที่นั่ง  
1.การจองทัวร์ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ส าหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบรับเงินของท่าน 
และ ท าการช าระค่ามัดจาทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง เพ่ือเป็นการยืนยันการจอง ทัวร์ โดยการโอนเงิน
เข้าทางธนาคาร  
2.การจองทัวร์และการส ารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจา เข้ามาที่บริษัทฯ เพ่ือเป็นการยืนยัน
การ จองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทาการจองทัวร์และส ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด  
3.กรุณาส่งส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน           
เพ่ือใช้ส าหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(ส าหรับทัวร์เครื่องบิน) และการท าเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  
4.การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน เป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องส ารอง 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์
โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจ าคืนได้  
 
การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์  
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจานวนของราคาทัวร์  
4.การไม่มาช าระเงินค่าทัวร์ตามที่กาหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทัวร์ทั้งหมด  
 
หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ  
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่
กาหนดไว้ ( รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ า 8 ท่าน ) 
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ ามันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการ     
ปรับราคาค่าน้ ามันและภาษีน้ ามัน  
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า           
เพ่ือให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน        



เป็นส าคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์  
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือ            
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่ เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย,          
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ  
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของ                
ตัวผู้เดินทาง, เกิดการโจรกรรม, อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
7.เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจาหรือชาระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว  
 
สิ่งท่ีควรน าติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจ าตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพส าหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าท่ีสวมใส่สบาย  
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตส ารอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันฝน  
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(ส าหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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