รหัสโปรแกรม : 21713 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

เดินทางวันที่ 12 – 15 เม.ย. / 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 2564
Code
EZDNC_164

โดยรถตูป้ รับอากาศ

วันแรก กรุงเทพฯ – น่าน
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท.วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน SHA)
19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ จ.น่าน อ.นาน้อย ท่านสามารถพักผ่อนตาม
อัธยาศัย
วันที่ 2 น่าน – ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – เกลือสินเธาว์ – พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาตินา่ น – วัดภูมนิ ทร์ – วัดพระธาตุชา้ งคาฯ – นัง่ รถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ –
อ.ปัว
เช้า
นาท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอย
เสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตัง
ตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่ง
ทังทะเลหมอกทัง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่นาน่าน งดงามมาก (หากวันไหนไม่มีทะเล
หมอกก็จะเห็นแม่นาน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา)

บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร อ.นาน้อย
จากนันนาท่านชม เสาดินนาน้อย ปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่
ถูกนา ลมและฝน กัดเซาะจนทาให้เกิดรูปร่างประหลาด แปลกตา

เช้า

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อ ชม พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติน่าน “หอคาหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ
ที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดา (งาช้างสีดาที่มีเพียง
แห่งเดียวในโลก)

นาท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคน
รู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่ง
เป็นภาพเขียนชื่อดัง จากนันชม วัดพระธาตุช้างคาวรวิหาร นมัสการพระพุทธ
นันทบุรีศรีศากยมุนี

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
จากนันนาท่านนัง่ รถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม
วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนันนาท่านชม โฮงเจ้าฟองคา เป็นบ้านของเจ้า
ล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึนมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมาค่ะ คาว่า “โฮง” เป็น
คาพืนเมืองล้านนา หมายถึง คุ้มหรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไทย บ้านพักนี

เป็นบ้างของเจ้าศรีตุมมา หลานของเจ้ามหาวงศ์ ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่
12 ของราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ และได้กลายเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานเชือสาย
เจ้าผู้ครองนครน่านคือ เจ้าฟองคา นั่นเอง

นาท่านท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจาคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุ
ตังอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึนไปยังยอด องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย
ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึนไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลง
รักปิดทอง พระธาตุแช่แห้ง ถือว่าเป็นอนุสรณ์ความรักและความสัมพันธ์ระหว่าง
เมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

นาท่านขึนไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตังอยู่บนยอดดอย
เขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ.
2030 องค์ พ ระธาตุ เ ป็ น เจดี ย์ ก่ อ อิ ฐ ถือ ปู น ทั งองค์ เป็ น ศิ ล ปะพม่ า ผสมล้ า นนา
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้า และวิหารสร้างใน
สมัยนีเช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สาคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง
ของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง และที่นี่ยัง
สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์
ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธมหา อุ ดมมงคลนั น ทบุ รี ศ รีน่ า น ซึ่ง เป็ น พระพุ ท ธรู ป ปาง
ประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทาจากทองคาหนั ก 27
บาท

17.00 น. เดินทางสู่ อ.ท่าวังผา นาท่านเข้าสู่ที่พักมาตรฐานชุมชนแต่บรรยากาศดี ณ น่าน
กระซิบรัก รีสอร์ท ท่านสามรถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารค่า(3) ณ ร้านอาหาร
วันที่ 3 วัดศรีมงคล – ร้านกาแฟบ้านไทลือ – ดอย ซิลเวอร์ – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 –
บ่อเกลือ –พระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน
07.00 น. บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
เช้า
เดินทางสู่ "วัดศรีมงคล" เป็นวัดเก่าแก่ที่มี “หลวงปู่ครูบาก๋ง” หรือพระครูมงคลรังสี
เป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในแถบนีต่างให้ความเคารพนับถือ ด้วยศรัทธาชาวบ้านจึง
ได้นิมนต์หลวงปู่มาอยู่ประจาที่วัดบ้านก๋ง ก่อนเริ่มพัฒนาวัดโดยชักชวนชาวบ้าน
บูรณะซ่อมแซมและสร้างกุฏิ วิหาร อุโบสถ ฯลฯ รวมถึงอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้
หมั่นเข้าวัด รักษาศีล ฟังธรรม มีความสามัคคี จนชาวบ้านต่างเคารพศรั ทธา และ
วัดบ้านก๋งก็มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมา และทางวัดทาเป็นจุดชมวิวถ่ายภาพ มีร่ม
กระดาษให้ถือเพิ่มความเก๋ มองไปด้านล่างเห็นทุ่งนาเขียวขจีมีฉากหลังเป็นภูเขาสูง
ใหญ่ของดอยภูคา พร้อมกันนันมีกระท่อม “ฮักนาน่าน” ซึ่งเป็นร้านกาแฟและ
สะพานไม้กลางทุ่งนาให้ลงไปชมวิวและถ่ายภาพกันได้อย่างใกล้ชิด หรือจะนั่งกิน
กาแฟที่ร้านเฮือนโอชากาแฟอิ่มบุญที่วัดแล้วชมวิวทุ่งนาที่ระเบียงก็ได้

นาท่านสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งนา อีก 1 ไฮไลท์ห้ามพลาดแวะจิบกาแฟริมนาใน
บรรยากาศไทลือ ร้านกาแฟบ้านไทลือ เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีความ เก๋ ไก๋ ติดริมนา
ข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลือดังเดิม ทังนีท่านสามารถเลือกซือผ้าไทลือที่
ร้านลาดวนผ้าทอ เป็นของที่ระลึกและผ้าทอไทลือ ผ้าทอนาไหล ลายโบราณ ชื่อดัง
แห่งปัว อาเภอปัวถือว่าเป็นอาเภอที่มีชาวไทลืออยู่มากที่สุดชาวไทลือมีประเพณีและ
วัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการแต่งกายแบบพืนบ้าน ได้แก่
ผ้าทอไทลือ นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอาเภอนี ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอ
มาแล้วก็มีการจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

จากนั นน าท่ า นชมความงามของเครื่ อ งเงิ น ณ ดอย ซิ ล เวอร์ แหล่ ง รวม

เครื่องประดับเงินที่ใหญ่ที่สุด
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหารในตัวเมืองปัว
บ่าย จากนันนาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวดอยภูคา 1715 ท่านจะได้ชม ต้นชมพูภูคา ที่มี
แห่งเดียวในโลก ป่าดึกดาบรรพ์ ลานดูดาว และชมต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย

ชมการทา เกลือสินเธาว์ บ่อเกลือโบราณ อัศจรรย์เกลือภูเขา หนึ่งเดียวในโลก มี
ชื่อเสียงในด้านการทาเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน คือเกลือสินเธาว์ ซึ่งมีมาแต่
โบราณ และวิธีการทาเกลือปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธีแบบดังเดิม จะ
ตักนาเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลาไม้ไผ่สู่บ่อพัก การทาเกลือ ของชาวบ้านบ่อ
เกลือ นานาเกลือที่ตักจากบ่อมาต้มในกะทะประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้นาเกลือระเหย
แห้ง จากนันก็จะนาไม้พายมาตักเกลือใส่ตะกร้าที่ แขวนไว้ อิสระให้ท่านซือเกลือและ
ผลิตภัฑณ์ สินค้าแปรรูป เช่น เกลือสปาขัดผิว เกลือแช่เท้า สบู่ดอกเกลือ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าแพรไหม

เย็น

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วง
เมื อ งน่ า น ท่ า นสามารถเดิน ชิล ๆ เพลิ นๆ เลื อ กซืออาหารมากมาย ทัง อาหาร
พืนเมือง ผักผลไม้ หรือเสือผ้าพืนเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านได้จาก
ที่นี่ในราคาย่อมเยา
จากนันเข้าสู่ที่พักโรงแรมเทวราช ในเมืองน่าน

วันที่ 4
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

น่าน – แพร่ – พระธาตุชอ่ แฮ – อุตรดิตถ์ – พิษณุโลก – วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร – ซือของที่ระลึก –กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่
จากนันนาท่านไหว้พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัด
แพร่และเป็นวัดพระธาตุประจาปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มา เที่ยวจังหวัด
แพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคา
กล่าวว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มา นมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มา
จังหวัดแพร่

นาท่านออกเดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ์
บริการอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหาร
จากนั นน าท่ า นมุ่ ง หน้ า สู่ จ.พิ ษ ณุ โ ลก ให้ ท่ า นนมั ส การ วั ด พระศรี ม หาธาตุ
วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน ใน
วิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่”
ตามไปด้วย วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สาคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์
รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทังประเทศ ตังอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตาบลใน
เมือง ริมแม่นาน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึนพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900

นาท่านแวะเลือกซือของฝาก ของที่ระลึกก่อนกลับ
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับกรุงเทพ
23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*********************************************

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มี
เตียงเสริม)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคา

5,999.4,800.1,600.-

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็น
สาคัญ
- ขึนอยู่กับนโยบายของสถานที่เที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนีรวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าอาหาร (7 มือ)
ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุก
ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ
1,000,000 บาท(หากอายุเกิน
70 ปีขึนไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาทตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่า - โทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงือ่ นไขการชาระเงิน :
1. สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 3,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิง่ ทีค่ วรนาไปด้วย ยาประจาตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุด
สุภาพสาหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจา
ท่านละ 3,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่า
ทัวร์ทังหมด
3. กรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือ ค่าทัวร์
ทังหมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 6 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสาร
ไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
เลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบิน
มีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะ
คานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญที่สุด
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ,
การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจาก
ความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเอง

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่
ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
*************************************************

