
Signature Thailand  “ประสบการณ์ที่มากกว่า” (1/11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STN-2 นา่น คดิถึงนะ... 
(2D1N)  BY NOKAIR (DD) 
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กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนา่นนคร – ก าแพงเมอืงปวั – วดัภเูกต็ – กาแฟบา้นไทลือ้ 

ถนนลอยฟา้ - บอ่เกลอืโบราณ - ถนนคนเดนิเมอืงนา่น   
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08:45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดน่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  

10:00 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนา่นนคร 

เดินทางถึง จ.นา่น เยือนดินแดนแห่งขุนเขาแสนโรแมนติก อบอวลด้วยกลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เหมาะกบัใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ในวันหยุดสดุๆ 

ก าแพงเมืองปัว สัญลักษณ์เมอืงเกา่กว่า 700 ปี ของเวียงวรนคร (เมืองพลัว) ก าแพงเมืองเก่าอยู่ใกล้กับวัดพระธาตุเบ็งสกัดเป็นอีกจุดที่เหมาะแก่

การไปถ่ายรูปที่ไม่อยากให้พลาด 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารเซ็ต(1)
 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ 

สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสาร 2 (Terminal 2) ชัน้ 3  

สายการบนิ Nok Air 

DD8818 

เครือ่ง  Boeing 737-800 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 

 

 
เทีย่วบนิขาไป   DMK - NNT DD8818 เวลา 08:45 น. - 10:00 น. 

เทีย่วบนิขากลบั NNT – DMK DD8827 เวลา 18:45 น. – 19:50 น. 
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เดินทางสู่ วัดภูเก็ต ตามจริงแล้ววัดภูเก็ต ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อ

ว่า "วัดภเูกต็" หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภูหรือดอย วัดภูเก็ตเป็นวัดที่มีภมูิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนาที่

กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอกีแห่งหน่ึง ด้านล่างวัดมีแม่น้ าไหลผ่าน ภายในวัดมี

อุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพอ่แสนปวั หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธิ์ทีช่าวบา้นาเคารพนับถอืกาแฟ

บ้านไทลือ้ สุดยอดรา้นกาแฟวิวทุง่นาระดบัต านาน ที่น่ีเป็นส่วนหน่ึงของร้านล าดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้าน บรรยากาศสุดฟินริมทุ่งนาสีเขียวขจี ถึงแม้จะเป็น
ร้านเล็กๆ แต่เมื่อผสมผสานการตกแต่งร้านสไตล์ชาวบ้าน บวกกับวิวของทุ่งนาแล้วก็ท าให้ร้านกาแฟน้ีกลายเป็นร้านสุดพิเศษส าหรับคนรักธรรมชาติ 
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สัมผัสไอหมอกหนา้ฝน ถนนลอยฟา้ ตั้งอยู่ที่ 1256 ต าบลภูคา อ าเภอปัว เป็นถนนที่สวยที่สุดอีกที่หน่ึงในประเทศไทย ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ 
พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มอิ่มตลอดทั้งเส้นทาง  

 
 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ บ่อเกลือโบราณ อัศจรรย์เกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก แหล่งเกลือสินเธาว์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ที่ชาวบ้าน

ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการท าเกลือโบราณเอาไว้ด้วยวิธีการ “ต้ม” โดยจะตักน้ าเกลือขึ้นจากบ่อมาพักไว้ในภาชนะขนาดใหญ่ แล้วต้มในกระทะประมาณ 4-5 ชั่วโมง 

ให้น้ าค่อยๆระเหยไปจนเกลือตกผลึก จากน้ันตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้เหนือกระทะเพื่อใหส้ะเดด็น้ า จนน้ าในกระทะใกล้แห้งหมด จึงตักน้ าเกลือจากบ่อมาใส่ลงไปใหม่ ท า

แบบน้ีซ้ าไปมาเรื่อยๆ แต่เนื่องจากเป็นเกลือสินเธาว์จึงไม่มีสารไอโอดีนเหมือนกับเกลือสมุทร จึงต้องเติมสารไอโอดีนเสียก่อนถึงจะบริโภคได้ดี 
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ซุม้ลลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์– วดัพระธาตุแชแ่หง้ – ตกึรงัสเีกษม – รา้นเอราบกิา้ คอฟฟี ่- โฮงเจา้ฟองค า –  

ทา่อากาศยานนา่นนคร - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
2 
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ซุ้มลลีาวด ี

อีกจุดเช็คอินของน่านที่ไม่ควรพลาด ซุ้ม

ลีลาวดี น้ีตั้ งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติน่าน อยู่ใกล้ๆกับ ข่วงเมืองน่าน

หรือวัดภูมินทร์น่ันเอง ซุ้มลีลาวดีที่ต้นโค้ง

งอเข้าหากันเหมือนอุโมงค์ดอกไม้ และมี

สนามหญ้ากว้างๆให้เดินเล่น อิสระให้ท่านได้

ถ่ายภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย 

สโลว์ไลฟ์ชิลๆ เที่ยวน่านแบบเนิบๆ ”ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน” ตั้งอยู่

ข้างๆวัดภูมินทร์ จุดเร่ิมต้นจะอยู่บริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช้างค้ า บนถนนผากองระหว่างลาน

ข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ ที่น่ีมีของขายที่น่าสนใจ

มากมาย ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกที่ท าให้นึกถึงเมืองน่าน เช่นรูปภาพปู่ม่านย่าม่าน (กระซิปรัก), 

เสื้อยืดลายต่างๆ ของแฮนด์เมดต่างๆรวมไปถึงของอร่อยของเมืองน่านที่น่าลองชิมทั้งน้ันเลย 

นอกจากน้ัน ยังมีการจัดแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจาก สถาบันการศึกษาท้องถิ่นต่างๆ 

เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะของท้องถิ่นให้คงอยู่ 

ค่ า เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนชว่งเวลาแหง่ความสขุ  

อิสระรบัประทานอาหารค่ าตามอธัยาศยั  

ณ ถนนคนเดนิเมอืงนา่น   

 

เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2)  
 

พกัที ่โรงแรมน้ าทองนา่น หรอืเทยีบเทา่ 
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วดัภูมนิทร์ ต านานภาพ เสยีงกระซบิรกับนัลอืโลก” 
   

วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” เป็นวัดหลวงตั้งอยู่ในเขตพระนคร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2139 ต่อมาอีกประมาณ 300 ปี มีการบูรณะคร้ังใหญ่ในสมัยเจ้า

อนันตวรฤทธิ์เดช (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) ใช้เวลาซ่อมแซมนานถึง 7 ปี ความสวยแปลกของวัดภูมินทร์ที่เปน็หน่ึงเดียว คือ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหน่ึงเดียวใน

ประเทศไทย ตรงใจกลางพระอุโบสถจัตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่  4 องค์ หันพรพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ อีกจุดหน่ึงที่น่าใจและควรชี้ชวนกันไป

ชมคือ จิตรกรรมฝาผนังหรือ “ฮูบแต้ม” มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ เช่น ภาพของ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นค าเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณ

กระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้ออย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่น้ีมีความประณีตมาก และได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยม

ของวัดภูมินทร์ มีการใช้สีแดง ฟ้าด า น้ าตาลเข้มเป็นปื้นใหญ่ๆคล้ายภาพสมัยใหม่ 

เทีย่ง เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาการเดนิทาง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ยา่นวดัภมูนิทร ์
 

ความวิจติรงดงามศลิปะการกอ่สรา้งอกีแหง่หนึง่ของภาคเหนอื พระบรมธาตุแชแ่ห้ง ที่ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างมาจากเจดยี์พระธาตุหริภุณไชย โดย

มีลักษณะโดยรอบๆขององค์พระธาตุ คือจะมีการบุรอบองค์ด้วยทองจังโก ในส่วนของทางเดิน ขึนสู่งองค์พระธาตุน้ันจะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้า

ลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของช่างฝีมือของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการบูชา

กราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วน้ันจะท าได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ท าให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ  
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ตึกรังษีเกษม ถ่ายรูปยอ้นยุค สัมผัสความคลาสิคของน่าน ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เป็นอาคารเก่าแก่สไตล์ตะวันตกยุคโค
โลเนียลที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ก่อตั้งขึ้นราวๆ ปีพ.ศ. 2458 โดยคณะมิชชันนารีเพื่อเปิดเป็นโรงเรียนส าหรับสอนหนังสือตะวันตกแห่งแรกของเมืองน่าน เดิมมีชื่อ

ว่า โรงเรียน “เมริเอรสิมทิ บราวส์” ต่อมาสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ได้พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนรังษีเกษมและ

กลายเป็นชื่อตึกรังสีเกษมในปัจจุบัน ในอดีตตึกรังษีเกษมใช้เป็นห้องประชุม ห้องเรียนส าหรับเด็ก และเป็นที่ประกอบศาสนพิธีที่ส าคัญต่างๆ  

เอราบิก้า คอฟฟี่ บรรยากาศร้านเป็นอาคารสไตล์ยุโรป 2 ชั้น และ 3 ชั้น ด้านหลังร้านมีโรงค่ัวกาแฟ ตัวร้านเป็นโทนสีเหลืองและสีเขียว ตกแต่งด้วย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่สวยงามและของตกแต่งสไตล์คลาสสิคอีกหลากหลายชิ้น เป็นร้านกาแฟที่ใช้เมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100% จากจัง หวัดน่านเป็น Single 

Origin (เมล็ดกาแฟที่มาจากแหล่งเพาะปลูกเดียวกันทั้งหมด) นอกจากจะได้ลิ้นรสกาแฟและเคร่ืองดื่ม รวมถึงขนมต่างๆ ท่านยังจะได้เห็นและรู้จักกับโต๊ะคัดเมล็ดกาแฟที่

ไว้ใช้ส าหรับคัดเมล็ดกาแฟที่เสียออกจากเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์ เพื่อให้ได้กาแฟที่ดีมีคุณภาพ 
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โฮงเจ้าฟองค า บ้านไม้ล้านนากว่า 200 ปี สร้างจากไม้สักหลังใหญ่สไตล์ล้านนา บ้านเก่าอายุเกือบ200ปี  โฮงเจ้าฟองค าเป็นบ้านของเจ้าฟองค า 

เชื้อสายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 62 ค าว่า “โฮง” เป็นค าพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้ม หรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไท โฮงเจ้าฟองค า

เป็นบ้านไม้สักยกใต้ถุนสูง รูปแบบล้านนาโบราณ หลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินขอ ประกอบด้วยเรือน 4 หลัง แบ่งเป็นห้องต่างๆ ทั้งนอน ห้องรับแขก ห้องครัว  

ทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยนอกชานและทางเดิน บันไดทางขึ้นบ้านอยู่ด้านหน้ามีหลังคาคลุม ส าหรับไม้สักที่ใช้สร้างบ้านน้ันใช้วิธีการผ่าและซ้อมถากด้วยขวานและมีด การ

ประกอบตัวบ้านจึงไม่ได้ใช้ตะปูแต่จะใช้วิธีเจาะไม้และเข้าไม้โดยใช้สลักไม้ บริเวณหน้าบ้านมีบ่อน้ า โดยรอบบ้านร่มร่ืนด้วยต้นไม้นานาชนิด 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และรา้นอาหารตามความเหมาะสม 

กรณเีกิดเหตสุุดวสิยั อาท ิเชน่ สภาพภมูอิากาศ การจราจร เรอืเสยีฯ ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง 

ทั้งนีบ้รษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้สว่นใหญเ่ปน็หลัก 

 

น าท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานน่าน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอขึ้นเคร่ืองให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

18.45 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKAIR DD8827 

19.50 น.   เดินทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 
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อตัราคา่บริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

อณุหภมูเิฉลีย่ 

สงูสดุ - ต่ าสดุ 

10 – 11 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 

8,577 2,500 34℃ - 26℃ 

11 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัหยุดกระตุน้เศรษฐกจิ) 

8,577 2,500 34℃ - 26℃ 

12 – 13 ธนัวาคม 2563 8,577 2,500 34℃ - 26℃ 

19 – 20 ธนัวาคม 2563 8,577 2,500 34℃ - 26℃ 

26 – 27 ธันวาคม 2563 7,777 2,500 34℃ - 26℃ 

31 ธนัวาคม 2563 – 01 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิน้ป)ี 
9,577 2,500 33℃ - 23℃ 

01 – 02 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิน้ป)ี 

9,577 
2,500 33℃ - 23℃ 

02 – 03 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิน้ป)ี 

9,577 
2,500 33℃ - 23℃ 

09 – 10 มกราคม 2564 8,577 2,500 33℃ - 23℃ 

16 – 17 มกราคม 2564 8,577 2,500 33℃ - 23℃ 

23 – 24 มกราคม 2564 8,577 2,500 33℃ - 23℃ 

30 – 31 มกราคม 2564 8,577 2,500 33℃ - 23℃ 
 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่นขึน้ไป 

สมาชกิ 7 ทา่นขึน้ไปสามารถก าหนดวนัเดนิทางไดเ้อง 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัและไกดน์ าเทีย่ว 300 บาท /ทรปิ/ทา่น** 

**ไมม่รีาคาเดก็ คดิเปน็ราคาผูใ้หญท่กุกรณ*ี* 
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เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าเงนิระมดัจ าแล้ว หมายถงึทา่นยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 โปรดอา่นขอ้มลูรายการทวัรท์กุครัง้กอ่นท าการจอง หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิและขอ้ก าหนดในการรบับรกิาร  

- ช าระเตม็จ านวน หลงัการจองภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทัฯ เชน่  

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การเมอืง อบุตัเิหต ุความเจบ็ปว่ย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธปิระโยชนขอ์งทา่นทีจ่องทวัรไ์วแ้ลว้ แตไ่มช่ าระเงนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

- มคัคเุทศก ์หรอืพนกังานตวัแทนของทางบรษิทัฯ ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆแทนบรษิทัฯ และไมร่บัฝากสิง่ของใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขการยกเลิก หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

- เมือ่ทา่นช าระคา่ทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดต้กลง รบัทราบยอมรบัเงือ่นไขทัง้หมดแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณี แตส่ามารถ เปลีย่น ผู้

เดนิทางได ้โดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวนัน าเทีย่ว หรอื เลือ่น การเดนิทางโดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนักอ่นวนัน าเทีย่ว  

(ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม) 

 

บรษิัทฯ ขอความรว่มมอืตามมาตรการความปลอดภยั 

- ขออนญุาต รบกวนผูร้ว่มเดนิทางสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

- ขออนญุาต ตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย การขึน้-ลง รถทกุครัง้ 

- ขออนญุาต งดรบัประทานอาหาร - ขนม ทกุชนดิบนรถ 

 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม  

- คา่ทีพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัชัน้ประหยดั (Economy Class) พรอ้มน้ าหนกักระเปา๋ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ รวมทัง้คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ มนิบิารใ์นหอ้ง คา่โทรศพัท ์คา่อนิเตอรเ์นต็  

- คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษนี้ ามนัทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 

- คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

- ชาวตา่งชาตติอ้งช าระเพิม่ 1,500 บาท/ทา่น 
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