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รหัสโปรแกรม : 21192 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม)      

น่าน ล้วน ล้วน 4 วนั 2 คืน 
สัมผสัทะเลหมอกยามเช้า ทะเลดาวยามค า่คืน ดินแดนส้มสีทอง  

เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง เมืองงาช้างด า 
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วันพฤหัสบดี  กรุงเทพฯ – น่าน  
 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท. ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ำรตอ้นรับ 
21.00 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดัน่ำน โดยรถตูป้รับอำกำศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน ้าด่ืมบนรถ  
 

วันศุกร์  น่าน – วดัศรีพนัต้น – วดัมิ่งเมือง (ศาลหลกัเมือง) – วัดภูมินทร์ – ซุ้มลลีาวดี – วัดพระธาตุช้างค า้ – 

  วัดพระธาตุแช่แห้ง – ชมทะเลดาวที่ม่อนเคียงดาว 
 

06.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ เมนูขำ้วตม้ ณ น่ำน โฮมสเตย ์พบไกดท์อ้งถ่ิน ลำ้งหนำ้แปรงฟัน และเปล่ียนเส้ือผำ้ 
วัดศรีพนัต้น จิตรกรรมปูนป้ัน "พญานาคราชเจ็ดเศียร"สีทองงดงามอร่ามตา สร้ำงโดยพญำพนัตน้ เจำ้ผูค้รองนคร
น่ำน แห่งรำชวงศภ์ูคำ ช่ือวดัตรงกบันำมผูส้ร้ำง คือพญำพนัตน้ บำงสมยัเรียกว่ำ วดัสลีพนัตน้ ซ่ึงในอดีตมีตน้โพธ์ิใหญ่
อยูด่ำ้นทิศเหนือและทิศใตข้องวดั ปัจจุบนัถูกโค่นเพื่อตดัเป็นถนนแลว้ วดัศรีพนัตน้ไดรั้บพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำเม่ือ 
พ.ศ. 2505 ภำยในวดัมีวิหำรท่ีสวยงำม ตั้งเด่นเป็นสง่ำมีสีทองระยบิระยบั เป็นอีกวดัหน่ึงในจงัหวดัน่ำนท่ีมีจิตรกรรมปูน
ป้ันท่ีสวยงำมโดยเฉพำะพญำนำคเจ็ดเศียร เฝ้ำบนัได หนำ้วิหำรวดั สีทองเหลืองอร่ำมสวยงำมตระกำรตำ มีควำมสวยงำม
มำก  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวำ ซ่ึงป้ันแต่งโดยช่ำง ชำวน่ำนช่ือ นำยอนุรักษ ์สมศกัด์ิ หรือ "สล่ำรง" และภำยในวิหำรไดมี้กำร
เขียนภำพลำยเส้นประวติัของพระพุทธเจำ้ และประวติั กำรก ำเนิด เมืองน่ำน โดยช่ำงชำวน่ำน เป็นภำพ เขียนลำยเส้นลง
สีธรรมชำติสวยงำมและทรงคุณค่ำอยำ่งยิง่ 

 
วัดมิ่งเมือง เป็นท่ีประดิษฐำนเสำหลกัเมืองของจงัหวดัน่ำน ประวติัของวดัม่ิงเมือง คือ เดิมเป็นวดัร้ำง มีเสำหลกัเมืองท่ี
เป็นท่อนซุงขนำดใหญ่สองคนโอบ พบท่ีซำกวิหำร ในรำวปี 2400 เจำ้อนนัตวรฤทธิเดช เจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวดั 
ใหม่ ตั้งช่ือวำ่ วดัม่ิงเมือง ตำมช่ือท่ีเรียกเสำหลกัเมืองวำ่ เสำม่ิงเมือง ต่อมำปี 2527 ไดมี้กำรร้ือถอนและสร้ำงอุโบสถหลงั
ใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วมสมยัแบบในปัจจุบนั ลกัษณะเด่นคือ ลำยปูนป้ันท่ีผนังด้ำนนอกของพระอุโบสถ มีควำม
สวยงำมวิจิตรบรรจงมำก เป็นฝีมือตระกูลช่ำงเชียงแสน มีควำมวิจิตร งดงำมมำก ภำยในมีภำพจิตรกรรมฝำผนงัแสดงให้
เห็นวิถีชีวิตของชำวเมืองน่ำน ฝีมือช่ำงทอ้งถ่ินยคุปัจจุบนั และในบริเวณวดัยงัเป็นท่ี ประดิษฐำนเสำหลกัเมือง ซ่ึงอยู่ใน
ศำลำจตุรมุข ดำ้นหนำ้พระอุโบสถ  

http://nantourism.go.th 
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วัดภูมินทร์ เดิมช่ือว่าวัด “พรหมมินทร์” สร้ำงใน พ.ศ. 2139 โดยพระเจำ้เจตบุตรพรหมมินทร์ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน มี
ควำมโดดเด่นกว่ำวดัอ่ืนๆ ตรงท่ีเป็นวดัทรงจตุรมุขท่ีเป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหำร และพระเจดียป์ระธำนในอำคำร
เดียวกนั ซ่ึงกรมศิลปำกรสันนิษฐำนวำ่เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุขแห่งแรกในประเทศไทย อีกจุดหน่ึงท่ีน่ำใจและควรช้ี
ชวนกนัไปชมคือ จิตรกรรมฝำผนงัหรือ “ฮูบแตม้” มีภำพท่ีน่ำสนใจอยู่หลำยภำพ เช่น ภำพของ “ปู่ ม่ำน ยำ่ม่ำน” ซ่ึงเป็น
ค ำเรียกผูช้ำยผูห้ญิงชำวไทล้ือในสมยัโบรำณกระซิบสนทนำกนั 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่ำย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเรียกว่ำ หอค ำ หรือ คุม้หลวง สร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 2446 ใชเ้ป็นท่ีพ  ำนกัและท่ีออกวำ่
รำชกำร ในอดีตท่ีตั้งแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีตั้งของศำลำกลำงจงัหวดั และเม่ือไดมี้กำรสร้ำงอำคำรศำลำกลำงหลงัใหม่ ในปี พ.ศ. 
2517 กระทรวงมหำดไทยจึงมอบอำคำรและพื้นท่ีใหก้รมศิลปำกร เพื่อจดัตั้งเป็นพิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ กรมศิลปำกร
ใชเ้วลำอยูน่ำนหลำยปีในกำรบูรณะตวัอำคำรซ่ึงอยูใ่นสภำพทรุดโทรม จนล่วงมำถึงปี พ.ศ.2524 จึงแลว้เสร็จและเร่ิมจดั
แสดงภำยใน และไดเ้ปิดให้บริกำรแก่ประชำชนอยำ่งเป็นทำงกำร เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม พ.ศ. 2530 โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จเป็นประธำนในพิธีเปิด 
แวะถ่ายภาพ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม บริเวณหนำ้พิพิธภณัฑแ์ห่งชำติน่ำน ท่ีขึ้นเป็นแถวเรียงรำยแผ่ขยำยก่ิงกำ้น
โคง้เขำ้หำกนั รำวกบัอุโมงค์ตน้ไมย้ิ่งใหญ่สวยงำม ท่ีเรำชินตำจำกภำพในต่ำงประเทศ เหมำะอย่ำงยิ่งท่ีจะป่ันเจ้ำคัน
โปรดมำพกัผ่อนลอดซุ้มบนัทึกภำพสุดชิลล ์ซ่ึงบรรยำกำศของกำรเดินอยู่ใตโ้ถงตน้ลีลำวดีแห่งน้ี ถูกยอมรับว่ำสวยงำม 
และร่มร่ืนติดอนัดบัตน้ๆ ของเมืองไทยเลยทีเดียว และเป็นหน่ึงจุดถ่ำยรูปท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งไม่พลำดเกบ้ควำมภำพ
ประทบัใจอีกดว้ย 

https://www.facebook.com/NanNationalMuseum1
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วัดพระธาตุช้างค า้วรวิหาร วัดหลวงประจ าเมืองน่าน อยูต่รงขำ้มพิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติน่ำน เดิมช่ือวดัหลวงกลำง
เวียง ดำ้นหนำ้มีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบนัได มีทำงเขำ้ 3 ทำง หลงัคำซ้อนกนั 2 ชั้น มุขลดดำ้นหนำ้และดำ้นหลงัมีเสำขนำด
ใหมญ่ปักหลกัไว ้2 ตน้ มีลวดลำยกนกเหมือนลวดลำยท่ีเสำในวิหำรวดัภูมินทร์ ภำยในวดัประดิษฐำนเจดียช์ำ้งค ้ำซ่ึงเป็น
ศิลปะสมยัสุโขทยั 
พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน พระธำตุแช่แห้ง (พระธำตุประจ ำปีเกิดปีเถำะ) พระธำตุ
คู่บำ้นคู่เมืองของชำวน่ำน สันนิษฐำนวำ่มี อำยรุำว 600 ปี พญำกำรเมืองโปรดใหส้ร้ำงขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 1831 เพื่อบรรจุพระ
บรมสำรีริกธำตุ ท่ีไดม้ำจำกกรุงสุโขทยั เป็นโบรำณสถำน ท่ีงดงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของลำ้นนำ องค์พระธำตุมีีควำมสูง
55.5 เมตร ตั้งอยูบ่นฐำนส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวำ้งดำ้นละ 22.5 เมตร บุดว้ยทองเหลืองอร่ำม 

 
 

เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก ม่อนเคียงดาว ฟินทะเลหมอกยามเช้า ดูทะเลดาวยามค ่า ตั้งอยู่ในอุทยำนแห่งชำติศรีน่ำน ใกล้ๆ  
กบั ดอยเสมอดำว ห่ำงกนัประมำณ 1.5 กิโลเมตร  สโลแกนของท่ีพกัท่ีน่ีไม่ผิดจริงๆ ท่ีว่ำ “กลำงคืนเคียงดำว ตอนเช้ำ
เคียงหมอก”  พอตกดึกมีดำวเต็มฟ้ำ ส่องแสงพร่ำงพรำวเหมือนอยู่ใกลเ้รำแค่เอ้ือมมือ มนัฟินเกินบรรยำย พอต่ืนเชำ้มำ
ไม่ตอ้งลุกไปไหน ทะเลหมอกฟุ้งๆ ก็ปรำกฏอยู่หนำ้ท่ีพกั หรือจะเดินไปตรงลำนชมวิว ท่ีมีกำรต่อเติมไมย้ื่นออกไป ให้
เห็นเต็มๆ ตำ ทะเลหมอกสีขำวนวล ไหลผ่ำนยอดเขำเหมือนสำยน ้ ำเช่ียว กลำยเป็นล ำธำรหมอกตดักบัแสงสีทองของ
ดวงอำทิตยอ์ยำ่งสวยงำม ชมไดแ้บบจุใจ 360 องศำเลยทีเดียว แถมมีทุ่งปอเทืองพลิ้วไหวอยูเ่คียงขำ้งเรำอีกดว้ย 

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ เมนูหมูกะทะ หรือหมูยำ่ง ณ ม่อนเคียงดำว  
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วันเสาร์   สัมผสัทะเลหมอกในยามเช้า ม่อนเคียงดาว - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - เดอะวิว@กวิม่วง คาเฟ่ - 

ถนนโค้งหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ - น ้าตกสะปัน - แวะจุดชมวิว 1715 - ถนนคนเดินกลางคืน 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ม่อนเคียงดำว พร้อมคืนหอ้งพกั  

 
 

ต่ืนเช้าดูพระอาทิตย์ขึน้และทะเลหมอก ณ ม่อนเคียงดาว สถำนท่ีฮนันีมูนสุดโรแมนติกท่ำมกลำงธรรมชำติ มีอำกำศ
บริสุทธ์ิและเตม็ไปดว้ยทะเลหมอกในตอนเชำ้ จะเปิดใหเ้ท่ียวเฉพำะเดือน ตุลำคม - กุมภำพนัธ์ ของทุกปี 
แวะถ่ายรูปท่ีดอยเสมอดาว กบักำรเปิดภำพงดงำมทำงธรรมชำติ (หมอกลอยผ่ำนไป) สลบัๆ กนัไปทุก 20 นำที ไดย้ืน
รับลมหนำว (หนำวทุกเวลำ) อยู่บนดอย ก็แค่คอย สำยหมอกจะมำเต็มแน่น ประมำณ อีก 10 นำที จะจำงให้เห็นควำม
งดงำมดำ้นล่ำง และผำหวัสิง (อยูข่ำ้งๆ) 

 
เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ซ่ึงเป็นประติมำกรรมจำกปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำติซ่ึงเป็นเนินดินท่ีถูกน ้ ำและลมกดั
เซำะจนเกิดรูปทรงแปลกตำ มีลกัษณะเป็นหุบผำและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม  รูปทรงต่ำง ๆ กนัไป บำ้งเป็น
แท่งแหลม บำ้งเป็นแท่งมนกลม  แลว้แต่จะจินตนำกำรให้เป็นรูปอะไร กระจำยอยูใ่นพื้นท่ีประมำณ 20 ไร่คลำ้ยกบัแพะ
เมืองผีท่ี จ. แพร่ โดยมีป่ำเต็งรังขึ้นอยู่กระจดักระจำย สันนิษฐำนว่ำเสำดินนำนอ้ยมี อำยุประมำณ 30,000-10,000 ปีและ
เคยเป็นกน้ทะเลมำก่อน นอกจำกน้ียงัคน้พบก ำไลหินและขวำนโบรำณท่ีน่ี (ปัจจุบนัเก็บรักษำอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถำน
แห่งชำติน่ำน) แสดงใหเ้ห็นวำ่บริเวณน้ีอำจเคยเป็น แหล่งอำศยัของ มนุษยย์คุหินเก่ำ 
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เดอะวิว @ กิ่วม่วง คาเฟ่ ร้านกาแฟวิวดี ตั้งอยู่ริมถนนบริเวณไหล่เขำ  สัมผสับรรยำกำศโอบลอ้มดว้ยภูเขำ รสชำติ
กำแฟอร่อย อีกหน่ึงสถำนท่ีท่ีช่วยใหก้ำรด่ืมกำแฟมีอรรถรส รวมถึงบรรยำกำศกำรนัง่จิบเบียร์ ฟินไปกบัวิว ท่ีสวยงำม 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
บ่ำย อันซีนไฮเวย์ “โค้งเลข 3” ถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ-สันติสุข รูปถนนท่ีรูปร่ำงคลำ้ยเลข 3 เป็นอีกหน่ึงเส้นทำงท่ี

สวยงำม และเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในกำรแวะถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก ระหว่ำงกำรเดินทำงมำท่องเท่ียวจงัหวดัน่ำน 
นอกจำกน้ีถนนเส้นน้ียงัมีจุดใหแ้วะเท่ียว แวะกินอีกหลำยจุด  

 
บ่อเกลือสินเธาว์ บ่อเกลือ มีช่ือเสียงในด้ำนกำรท ำเกลือบนภูเขำท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน เกลือสินเธำว์เพื่อบริโภคและ
จ ำหน่ำยเป็นรำยไดอี้กทำงหน่ึง บ่อเกลือน้ีมีมำแต่โบรำณ ซ่ึงมีบ่อเกลือสำธำรณะอยู่ 2 บ่อ ชำวบำ้นจะเรียกว่ำ บ่อเหนือ 
และบ่อใต ้บ่อเหนืออยู่ริมแม่น ้ ำบำงส่วนบ่อใตห่้ำงออก ไปรำว 500 เมตรติดเชิงเขำทำ้ยหมู่บำ้น และดว้ยอ ำเภอบ่อเกลือ 
มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงำม โอบลอ้มด้วย ขุนเขำเขียวขจี บ่อเกลือจึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัน่ำน ท่ีรอคอยนักเดิน
ทำงเขำ้มำสัมผสักล่ินไอของธรรมชำตและต ำนำนกำรท ำเกลือบนท่ีสูง 
น ้าตกสะปัน เป็นน ้ำตกท่ีอยูใ่นกำรดูแลของอุทยำนแห่งชำติขนุน่ำน ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่ำน ตวัน ้ำตกสะปัน
เป็นน ้ ำตกขนำดกลำงท่ีมีน ้ ำไหลตกตลอดทั้งปี มีอยู่ดว้ยกนั 3 ชั้นใหญ่ๆ แต่ละชั้นมีควำมสูงไม่มำก  ประมำณ 3-6 เมตร  
ตั้งอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติของจงัหวดัน่ำน สภำพป่ำไมบ้ริเวณน ้ ำตก มีควำมร่มร่ืนร่มเยน็ สมบูรณ์สวยงำม นกัท่องเท่ียว
สำมำรถมำชมน ้ ำตกโดยจอดรถบริเวณทำงขึ้น จำกนั้นจะตอ้งเดินขึ้นใชเ้วลำประมำณ 20 นำทีถึงจะถึงน ้ ำตกชั้นสุดทำ้ย 
ซ่ึงเป็นชั้นท่ีน ้ำตกจะไหลลงมำดว้ยกนัสองสำย กอ้นหินบริเวณน ้ำตกเต็มไปดว้ยมอสและตะไคร่น ้ำ กำรเดินปีนป่ำยควร
ระมดัระวงั 

facebook.com/เดอะวิว-at-กิ่วม่วง 
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จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวท่ีสวยงาม เป็นจุดชมวิวท่ีสูงห่ำงจำกระดบัน ้ ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขำ
สลบัซับซอ้น มีลำนกำงเตน้ส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรพกัผ่อนระหว่ำงทำง มีห้องน ้ ำสะอำดให้บริกำร อยู่ถนนเส้นทำงระหวำ่ง
ปัว-บ่อเกลือ  
ถนนคนเดินเมืองน่าน แห่งน้ีตั้งอยู่ขำ้งๆ วดัภูมินทร์ ค่ะ เปิดทุกศุกร์-อำทิตย ์ ตั้งแต่ 5 โมงเยน็ไปจนถึงประมำณส่ีทุ่ม 
เป็นถนนคนเดินท่ีไม่ยำวมำก จุดเร่ิมตน้จะอยูบ่ริเวณส่ีแยกวดัพระธำตุชำ้งค ้ำ บนถนนผำกอง ระหวำ่งลำนข่วงเมือง หนำ้
ศูนยบ์ริกำรนกัท่องเท่ียว ไปถึงสำมแยกถนนจทัรประโชติ เยื้องๆ หนำ้วดัภูมินทร์ ท่ีน่ีมีของขำยท่ีน่ำสนใจ ส่วนใหญ่เป็น
ของท่ีระลึกท่ีท ำให้นึกถึงเมืองน่ำน ของแฮนด์เมดต่ำงๆ รวมไปถึงของอร่อยของเมืองน่ำนท่ีน่ำลองชิมทั้งนั้นเลย เรำ
สำมำรถเดินชิลๆ เพลินๆ เลือกซ้ืออำหำรมำกมำย ทั้ง อำหำรพื้นเมือง ผกัผลไม ้หรือเส้ือผำ้พื้นเมือง ของฝำกของท่ีระลึก
จำกจงัหวดัน่ำนไดจ้ำกท่ีน่ีในรำคำย่อมเยำอีกดว้ยนำ้ใครท่ีไดแ้วะมำเท่ียวเมืองน่ำนแลว้ล่ะก็ อยำ่พลำดมำเดินชิลถนนคน
เมืองเมืองน่ำนตอนช่วงหวัค ่ำกนันะคะ เป็นอีกท่ีในเมืองน่ำนท่ีน่ำไปมำกๆ เลยค่ะ 

เยน็  อิสระอำหำรเยน็ ณ ถนนคนเดินเมืองน่ำน  
 ไดเ้วลำสมควรน ำคณะเดินทำงเขำ้ท่ีพกั โรงแรมดิ เอม็เพรส หรือโรงแรมน ้ำทอง อ.เมือง จ.น่ำน 
 

วันอาทิตย์  วัดพระธาตุเขาน้อย - กรุงเทพ 
 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม พร้อมคืนหอ้งพกั  

 
วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวดัรำษฎร์ องคพ์ระธำตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซ่ึงอยู่ดำ้น ตะวนัตกของตวัเมืองน่ำน สร้ำง
ในสมยัเจำ้ปู่ แข็ง เม่ือปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตุเป็นเจดียก่์อ อิฐถือปูนทั้งองค ์เป็นศิลปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุ
พระเกศำธำตุขององคส์มเด็จพระสัมมำสัม พุทธเจำ้ได ้รับกำรบูรณะปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ ในสมยัพระเจำ้สุริยพงศ์ผริต 
เดชฯ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่ำงชำวพม่ำ และวิหำรสร้ำงในสมยัน้ีเช่นกันวดัพระธำตุเขำน้อย เป็นปูชนีย
สถำนท่ีส ำคญั และเก่ำแก่อีกแห่งหน่ึงของ จ.น่ำน สันนิษฐำนวำ่มีอำยุรุ่นรำวครำวเดียวกบัพระธำตุแช่แห้ง ตั้งอยูบ่นดอย
เบำนอ้ย สูงจำกระดบัน ้ำทะเล ประมำณ 240 ม. หนำ้วดัมีทำงขึ้นเป็นบนัไดนำค 303 ขั้น 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน  
เยน็ อิสระอำหำรเยน็ ระหวำ่งเดินทำงกลบั 
22.30 น. เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
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--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ำยรูป, เส้ือกนัหนำว, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตำ, รองเทำ้สวมใส่สบำย, ยำประจ ำตวั 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 
*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม    
1. ค่ำรถตูป้รับอำกำศ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
2. ค่ำมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินเมืองน่ำน คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
3. ค่ำเขำ้สถำนท่ีท่องเท่ียว ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
4. ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
5. ประกนัอุบติัเหตุตำมกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครอง
เหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
 
 

วนัเดินทาง ค่าบริการท่านละ (บาท)  
ไม่มีราคาเด็ก  

พกัเดี่ยว เพิม่ 

03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ธันวาคม63 6,999.- 1,800 

07-10, 14-17, 21-24, 28-31 มกราคม64 6,999.- 1,800 

04-07, 11-14, 18-21, 25-28 กุมภาพนัธ์64 6,999.- 1,800 

04-07, 11-14, 18-21, 25-28 มีนาคม64 6,999.- 1,800 

27-30, 28-31 ธันวาคม63 7,999.- 2,800 

30ธันวาคม-02มกราคม64 7,999.- 2,800 

31ธันวาคม-03มกราคม64 7,999.- 2,800 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรำยกำรทวัร์ท่ีระบุ อำทิ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำรักษำพยำบำล (ในกรณีท่ีเกิดจำกกำร
เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) หรือเช่ำจกัรยำน ค่ำกิจกรรมผจญภยัต่ำงๆ  เป็นตน้ 
2. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 
3. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม Vat 7%  
 

วิธีการจอง 
1. กรุณำแจง้รำยละเอียด วนัท่ีเดินทำง ช่ือผูจ้อง พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและช่องทำงติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/
อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมำยงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนักำรจอง พร้อมรำยละเอียด 
3. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรจองจึงจะถือว่ำไดท้ ำกำรส ำรองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยกำรโอนเงินเขำ้ทำง
ธนำคำรของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียด หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีรออยู ่กำรช ำระไม่ครบ ถือว่ำ
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข ทำงผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
แพคเก็จรำคำพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิกำรยกเลิก เล่ือนวนัเดินทำง ทำงผูจ้ดัจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำบริกำรทั้งหมดไม่วำ่กรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  
1. กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 6 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดงักล่ำวทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2. กำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม อำจเกิดข้ึนได ้ตำม สถำนกำรณ์ อำทิเช่น กำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผู ้
จดั จะด ำเนินกำรโดยรักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำง ใหดี้ท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธควำมรับผิดชอบค่ำเสียหำยท่ีเกิดกบัชีวิต ร่ำงกำย กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย ควำมตำย อุบติัเหตุต่ำงๆ   
สูญหำยในทรัพยสิ์นหรืออยำ่งอ่ืน กำรนดัหยุดงำน  ภยัธรรมชำติ กำรก่อจลำจล กำรปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม  
3. พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจของผูจ้ดั
ก ำกบั  
4. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย ไม่วำ่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่ำเสียเวลำ  ค่ำเสียโอกำส ค่ำเสียควำมรู้สึก และค่ำใชจ้่ำยท่ีบริษทัจ่ำยไปแลว้ เป็นตน้    
5. ขอควำมร่วมมือในเร่ืองควำมประพฤติของคนเดินทำง หำกผูจ้ดัเห็นว่ำผูเ้ดินทำงประพฤติตนท่ีอำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อผูเ้ดินทำง
อ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวำงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตำมค ำช้ีแจงของเจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) ทำงผู ้
จัดอำจใช้มำตรกำรตำมท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ควำมประพฤติดงักล่ำวด ำเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงกำรยบัยั้ง และปฏิเสธ
ใหบ้ริกำร 
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หำกใครสนใจจอง... 
      .  สอบถำมผำ่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัร์ผำ่น.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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