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วนัแรก จดุนดัพบ – ปัม้น ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ตรงขำ้มมหำลยัหอกำรคำ้ไทย – จงัหวดันำ่น 

 
19.30 พรอ้มกนัที ่ปัม้น ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ตรงขำ้มมหำลยัหอกำรคำ้ไทย ไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรับแกท่ำ่น 

20.00 ออกเดนิทำงสู ่จงัหวดันำ่น (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 9 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง เฮอืงฮงัตอ่ – วดัศรพีนัตน้ – วดัมิง่เมอืง – วดัพระธำตุชำ้งค ำ้ – วดัภูมนิทร ์– พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำตนิำ่น 

– โบรำณสถำนวดันอ้ย – ซุม้ลลีำวด ี– วดัพระธำตแุชแ่หง้ – วดัพระธำตเุขำนอ้ย – ถนนคนเดนินำ่น 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้แบบทอ้งถิน่ .. โจก๊/ขำ้วตม้/ตม้เลอืดหมู เป็นตน้ 

 

น ำทำ่นเช็คอนิจบิชำกำแฟที ่เฮอืนฮงัตอ่ กำแฟนำ่น ซึง่เป็นรำ้นกำแฟทีร่วมเอำกำแฟจำกแหลง่ปลกูตำ่งๆของจังหวัด
น่ำนมำไวท้ีน่ี่ เป็นรำ้นทีม่ขีนำดใหญ่บรรยำกำศด ีมมีุมใหถ้่ำยรูป,มุมใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้ำ่นสมัผัสกับบรรยำกำศสบำยๆ 

ร่มรืน่ 
 

 
 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภ์คูำ โดยพญำพันตน้ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วดัตรงกับนำม

ผูส้รำ้ง คอืพญำพันตน้ วหิำรของวดัศรพัีนอน้ มคีวำมสวยงำมเป็นสงำ่ดว้ยสทีองเหลอืงอร่ำม และเป็นอกีวัดทีม่จีติรกรรม

ปูนปั้นทีส่วยงำม พญำนำคเจ็ดเศยีรตัง้เดน่เป็นสง่ำเฝ้ำบันได หนำ้วหิำร และภำยในวหิำรช่ำงชำวน่ำน ไดเ้ขยีนภำพ
ลำยเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจำ้และประวัตกิำรก ำเนิดเมอืงน่ำน มันเป็นภำพเขยีนลำยเสน้ลงสธีรรมชำตสิวยงำมและ

ทรงคณุคำ่อยำ่งยิง่  
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยู่ทีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐำนเสำหลักเมอืงของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มี

เสำหลักเมอืงทีเ่ป็นทอ่นซงุขนำดใหญ่สองคนโอบ ตอ่มำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตัง้ชือ่วำ่ วัดมิง่เมอืง ตำมชือ่
ทีเ่รยีกเสำหลักเมอืงว่ำ เสำมิง่เมอืง ตอ่มำปี 2527 ไดม้กีำรรือ้ถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วมสมัย

แบบในปัจจุบัน โดยตกแตง่ลำยปนูปั้นทีผ่นังดำ้นนอกของพระอโุบสถ มคีวำมสวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมอืตระกูล

ชำ่งเชยีงแสน มคีวำมวจิติร งดงำมมำก ภำยในมภีำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของชำวเมอืงน่ำน ฝีมอืชำ่ง
ทอ้งถิน่ยุคปัจจุบัน และในบรเิวณวัดยังเป็นที ่ประดษิฐำนเสำหลักเมอืง ซึง่อยู่ในศำลำจตรุมุข ดำ้นหนำ้พระอโุบสถ เสำ

หลักเมอืงสงูประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตรม์ชี ือ่ 
เมตตำ กรุณำ มทุติำ อเุบกขำ 



 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระธำตุชำ้งค ำ้วรวหิำร สรำ้งขึน้โดยพญำภูเขง่ เจำ้ผูค้รองนครเมอืงน่ำน อำยุมำกกวำ่ 600 ปี 
ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ ่ลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดยีช์ำ้งค ้ำ ทรงลงักำ สงู

ตระหง่ำนมรีูปปั้นรูปชำ้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมอืนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก 

เป็นศลิปะทีน่่ำนรับผำ่นอำณำจักรสโุขทยั มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลกัษณ์ 
 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ เป็นวัดทีแ่ปลก
กว่ำวัดอืน่ ๆ คอื โบสถแ์ละวหิำรสรำ้งเป็นอำคำรหลังเดยีวกันประตูไม ้

ทัง้สีท่ศิ แกะสลักลวดลำยโดยชำ่งฝีมอืลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้

ฝำผนังยังแสดงถึงชีว ิตและ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่ำนมำตำม
พงศำวดำรของเมอืงน่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระ

อโุบสถทรงจตรุมุข พระประธำนจตรุพักตร ์นำคสะดุง้ขนำดใหญ่แหแ่หน
พระอุโบสถเทนิไวก้ลำงล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศลิปกรได ้

สันนิษฐำนว่ำ เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระ
อโุบสถ ตรงใจกลำงประดษิฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค ์หันพระ

พักตรอ์อก ดำ้นประตทูัง้สีท่ศิ หันเบือ้งพระปฤษฏำงค ์ชนกนัประทับ น่ัง

บนฐำนชกุช ีเป็นพระพุทธรูปปำงมำรวชิยั ผูท้ีไ่ปชมควำมงำมของ พระ
อุโบสถนี้ไม่วำ่จะเดนิขึน้บันไดทศิใด จะพบพระพักตรข์องพระพุทธรูป

ทุกดำ้น  ภำยในจะมีภำพจิตรกรรมฝำผนังชือ่ดัง "ปู่ ม่ำนย่ำม่ำน หรือ 
หนุ่มกระซบิ" ผลงำนของหนำนบัวผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สำยไทลือ้ เป็น
ภำพชำยหญิงคู่หนึ่งก ำลังกระซิบอยู่ และเป็นภำพที่รูจ้ักกันในชื่อ 

"กระซบิรักบนัลอืโลก" และเป็นทีน่ยิมกนัในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมำถำ่ยรูปกับภำพจติรกรรมฝำผนังนี ้
 



 

 
 

น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำตนิ่ำน ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงน่ำนใกลก้ับ
วัดภูมินทร์ เป็นอำคำรแบบยุโรปซึง่เขำ้มำในสมัยรัชกำลที่ 5 ผสมผสำนกับ

สถำปัตยกรรมทอ้งถิ่นเมืองน่ำน เดิมเป็น หอค ำ ซึ่งเป็นที่ประทับและที่ว่ำ
รำชกำรของพระเจำ้สุรยิพงษ์ผรติเดชฯ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เคยใชเ้ป็นที่ตัง้

ศำลำกลำงจังหวัดแห่งแรกของจังหวัดน่ำน ภำยในพิพธิภัณฑแ์บ่งเป็น 2 ชัน้ 
ชัน้ล่ำงจัดแสดงชวีติควำมเป็นอยู่ของชนเผ่ำต่ำง ๆ ในจังหวัดน่ำน รวมทัง้

เทศกำลงำนประเพณีทีส่ ำคัญของจังหวัด เชน่ กำรสบืชะตำ กำรแขง่เรอื สว่น

ชัน้บนจัดแสดงโบรำณวัตถุสมัยต่ำง ๆ ที่พบในจังหวัดน่ำน ตัง้แต่ยุคก่อน
ประวัตศิำสตร์ จนถงึยุคเจำ้ผูค้รองนครน่ำน สิง่ของในพิพิธภัณฑ์ชิน้ทีส่ ำคัญ 

ไดแ้ก่ งำชำ้งด ำ วัตถุมงคลคู่บำ้นคูเ่มอืงน่ำน สมบัตขิองเจำ้ผูค้รองนครเมอืง
น่ำนรักษำสบืตอ่กันมำหลำยชัว่คน เป็นงำชำ้งขำ้งซำ้ย ยำว 94 เซนตเิมตร วัด

โดยรอบสว่นทีใ่หญ่สดุได ้47 เซนตเิมตร มนี ้ำหนัก 18 กโิลกรัม ไดม้ำในสมัย

พระยำกำรเมอืงเจำ้ผูค้รองนครน่ำนองคท์ี ่5 
 

น ำท่ำนชม โบรำณสถำนวดันอ้ย หรือ วัดนอ้ย เป็นวัดขนำดเล็กที่สุดใน
จังหวัดน่ำน ตัง้อยู่ภำยในพพิิธภัณฑสถำนแห่งชำต ิใตต้น้โพธิ ์มตี ำนำนเล่ำ

ขำนกันมำวำ่ พระเจำ้สรุยิพงษ์ผรติเดช เจำ้ผูค้รองนครน่ำน องคท์ี ่63 ไดก้รำบ
บังคมทูลถึงจ ำนวนวัดในเมืองน่ำนต่อพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้

เจำ้อยู่หัว รัชกำลที ่5 แต่ปรำกฏวำ่นับจ ำนวนเกนิไป 1 วัด ดว้ยควำมซือ่สัตย์

จงึไดส้รำ้งวัดนอ้ยแห่งนี้ โดยใหช้ำ่งพื้นเมอืงน่ำนก่อสรำ้งวัดตรงโคนตน้โพธิ์
หนำ้หอค ำหรือวังทีพ่ระองคป์ระทับเพื่อใหค้รบตำมจ ำนวน คนทีม่ำสักกำระ

มักจะขอเรือ่งควำมซือ่สตัย ์
 

จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ซุ้มตน้ลีลำวดหีรอืต้นล ัน่ทม บริเวณหนำ้

พพิธิภัณฑแ์ห่งชำตน่ิำน พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำตน่ิำน ตัง้อยู่ภำยในคุม้ของ
อดตีเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ทีม่ตีน้ลลีำวดขีึน้เป็นแถวเรยีงรำย แผ่ขยำย

กิง่กำ้น โคง้เขำ้หำกนัเป็นอโุมงค ์
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั 
 



น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระธำตุแช่แหง้ พระอำรำมหลวง พระธำตุประจ ำปีเกดิ ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดมิเป็นวัด
รำษฎร ์ปัจจบุนัเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสมัพันธ ์ระหวำ่งเมอืงน่ำนกับเมอืงสโุขทยัในอดตี 

จำกพงศำวดำรเมอืงน่ำนกลำ่ววำ่ พระยำกำรเมอืง เจำ้นครน่ำนไดอ้ัญเชญิพระบรมสำรรีกิธำตจุำก กรุงสโุขทัย (กระดูก

ขอ้มอืขำ้งซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ 
 

 
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระธำตุเขำนอ้ย องคพ์ระธำตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึง่อยู่ดำ้นตะวันตกของตัวเมืองน่ำน 

สรำ้งในสมัยเจำ้ปู่ แข็ง เมือ่ปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตุเป็นเจดยีก์อ่อฐิถือปนูทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยใน
บรรจุพระเกศำธำตขุององคส์มเด็จพระสมัมำสมัพุทธเจำ้ไดรั้บกำรบรูณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจำ้สรุยิพงศผ์รติ

เดชฯ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2449-2454 โดยชำ่งชำวพม่ำ จำกวัดพระธำตุเขำนอ้ย สำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัว
เมอืงน่ำน ปัจจุบันบรเิวณลำนชมทวิทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดมมงคลนันทบุรศีรน่ีำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำง

ประทำนพร บนฐำนดอกบวัสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนัก 27 บำท 

 



 
 

เย็น อสิระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว 
 

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงน่ำน หรือ ถนนคนเดนิกำดข่วงเมืองน่ำน เปิดทุกวันศุกร์-อำทติย์  ตัง้แต ่
17.00 – 22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหวำ่งลำนขว่งเมอืง หนำ้ศนูยบ์รกิำรนักทอ่งเทีย่ว ไปถงึสำมแยกถนนจัทร

ประโชต ิใหท้ำ่นเลอืกซือ้อำหำรมำกมำย มทีัง้อำหำรพืน้เมอืง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผำ้พืน้เมอืง ของฝำกของทีร่ะลกึแฮนด์
เมดตำ่งๆจำกจงัหวดัน่ำนของไดจ้ำกทีน่ี ่ในรำคำยอ่มเยำ อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ตำมอธัยำศยั 

 

ทีพ่กั ชมนำ รสีอรท์ / ลลีำวด ีรสีอรท์ หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ำม เดอะววิ@กิว่มว่ง – ถนนหมำยเลข 3 – บอเกลอืวนิเธำว ์– บำ้นสะปนั – จุดชมววิดอยภูคำ 1715 – วดัภูเก็ต – 

โกโก ้วอลเลย่ ์คำเฟ่ 

 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 
 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท้ำ่นไดส้มัผัสกับววิของธรรมชำตขิองเมอืงน่ำนแบบสดุลกู

หลูกูตำ พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรูปตำมอัธยำสยั 

 



 
 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อ ำเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ทีเ่ป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีเ่รยีกกนัวำ่ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึง่

อยูท่ำ่มกลำงธรรมชำตอินัแสนสงบ พรอ้มสมัผัสกบัธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อกีทัง้ยังมภีูเขำและตน้ไมป้ก

คลมุทัง้พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมมุสงู 
 

 น ำทำ่นถ่ำยรูป ถนนหมำยเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้ำ ปัว-บอ่เกลอื-สนัตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็นทีน่ยิม
ของนักทอ่งเทีย่วในกำรแวะถำ่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหวำ่งกำรเดนิทำงมำทอ่งเทีย่วจังหวัดน่ำน 

 

 
 



  น ำทำ่นเดนิทำงถงึ บอ่เกลอืสนิเธำวโ์บรำณ เกลอืภูเขำทีม่เีพียงแห่งเดยีวใน
โลก เดมิมชีือ่เรยีกวำ่ “เมอืงบอ่” หมำยถงึ เมอืงทีม่บีอ่เกลอืสนิเธำวอ์ยูใ่นพืน้ที ่

เป็นบอ่เกลอืทีม่อีำยุกว่ำ 800 ปี ท่ำนจะไดส้ัมผัสวถิชีำวบำ้น ทีป่ระกอบอำชพี

ผลติเกลอืภูเขำแบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูปจำกเกลอื
ได ้เชน่ ดอกเกลอื เกลอืแกง เกลอืสปำ ยำสฟัีนเกลอื เป็นตน้ (หมำยเหต ุ: งด

สำธติวธิที ำเกลอืในชว่งเทศกำลเขำ้พรรษำ เนื่องจำกเป็นชว่งฤดูฝนท ำใหไ้ม่
สำมำรถตำกเกลอืได)้  

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั  
 

น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำติที่ บ้ำนสะปัน ตัง้อยู่ในอ ำเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลอืภูเขำประมำณ  9 กโิลเมตร  เป็นชุมชนเล็กๆ 

แสนสงบ ทีต่ัง้อยู่ทำ่มกลำงธรรมชำตขิองขนุเขำ มลี ำธำรไหลผ่ำน และในชว่ง
หนำ้ฝนฤดทู ำนำ ยังสำมำรถชมววิทวิทัศน์ของนำขำ้วเขยีวขจไีดอ้กีดว้ย เรยีกไดว้ำ่หำกแวะมำเทีย่วบอ่เกลอืภูเขำขับรถ

เลยไปอกีเพยีงไมก่ีน่ำทก็ีจะถงึหมูบ่ำ้นสะปัน เหมำะส ำหรับมำพักผอ่น ปลอ่ยชวีติใหเ้ดนิไปอยำ่งชำ้ ๆ 

 
จำกนัน้น ำท่ำนชม จุดชมววิดอยภูคำ 1715 จุดแวะพักชมววิทีส่งูห่ำงจำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระ

อำทติยข์ึน้และพระอำทติยต์กได ้โดยมรีะยะทำงห่ำงจำกทีท่ ำกำรอทุยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – 
บอ่เกลอื มองเห็นภเูขำสลบัซบัซอ้น  
 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัภูเก็ต หมำยถงึ วดับำ้นเก็ตทีอ่ยูบ่นภ ูหรอื ดอย วัดภูเก็ต เป็นวดัทีม่ภีมูทิัศน์และววิทีส่วยงำมมลีำน
ชมววิทีส่ำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มเีทอืกเขำอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ ดำ้นล่ำงมี

แมน่ ้ำไหลผำ่น ทำงวดัไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผำ่นทอ่ไหลลงไปใหก้บัฝงูปลำได ้

 

 
 

น ำทำ่นเชค็อนิ โกโก ้วอลเล ่คำเฟ่ เป็นคำเฟ่ทีม่คีวำมพเิศษตรงนี้ ทำงรำ้นปลกูโกโกเ้อง มเีมนูใหล้องทำนหลำกหลำย

เมนูโกโก ้สำยโกโกห้ำ้มพลำด นอกจำกนี้คำเฟ่ยังมจีุดถ่ำยรูปมำกมำยใหไ้ดเ้ซลฟ่ีเช็คอนิชคิๆอกีดว้ย และถอืเป็นคำเฟ่
ชือ่ดงัของปัวเลยทเีดยีว 

 
เย็น บรกิำรอำหำรค ำ่  

ทีพ่กั ฮกั ปวั โฮเทล หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 

 
 

 
 



วนัทีส่ ี ่ ฟำรม์เห็ดบำ้นหวัน ำ้ – วดัศรมีงคล (วดักง๋) – จงัหวดัแพร ่– พระธำตชุอ่แฮ – กรุงเทพฯ 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ฟำรม์เห็ดบำ้นหวัน ำ้ เป็นโฮมสเตย ์รำ้นอำหำรทีโ่ด่งดงัในอ ำเภอปัว โดยเมนูทีเ่ป็นซกิเนเจอรก็์คอื 
“พซิำ่เห็ด” นอกจำกจะมอีำหำรและทีพั่กแลว้ ยังมจีดุในทำ่นไดนั้ง้ชมววิสดุลกูหูลกูตำ ดึม่ด ำ่กับบรรยำกำศสโลไลฟ์   

 

 
 

น ำทำ่นเขำ้สู ่วดัศรมีงคล (วดักง๋) เป็นวัดเกำ่แกท่ีไ่ดรั้บพระรำชทำนวสิงุคำมสมีำตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชี ือ่

ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋ ภำยในวัดมสี ิง่ทีน่่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงทีม่ภีำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลยีนแบบ
กำรวำดของหนำนบัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลือ้ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังทีว่ัดภูมนิทรแ์ละวัดหนองบัวของ

จังหวดัน่ำนโดยบรเิวณลำนชมววิ ทำงวดัไดจั้ดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ำยภำพหลำยจุด รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศ
ไทยๆ ใหพั้กผอ่นหยอ่นใจ มทีศันยีภำพทีง่ดงำม มองเห็นทุง่นำเขยีวขจ ีและทวิเขำของดอยภคูำเรยีงรำยสลบัซับซอ้น 

 

 
 

 หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ จงัหวดัแพร่ เป็นจังหวัดในภำคเหนือของประเทศไทย อดตีนครรัฐอสิระขนำดเล็ก มี
ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นทีร่ำบระหวำ่งภเูขำ โดยมทีวิเขำลอ้มรอบ และมแีมน่ ้ำสำยส ำคญัไหลผำ่นคอืแมน่ ้ำยม 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั  

 

น ำท่ำนสักกำระ วดัพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง เป็นวัดศักดิส์ทิธิเ์ก่ำแก่คู่บำ้นคูเ่มอืงจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระ
ธำตปุระจ ำปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีขำล ตัง้อยู่เลขที ่1 หมูท่ี ่11 ถนนชอ่แฮ ต ำบลชอ่แฮ อ ำเภอเมอืงแพร่ จังหวดัแพร่ บนเนื้อ

ที ่175 ไร่ บคุคลใดทีม่ำเทีย่วจังหวดัแพร่แลว้จะตอ้งมำนมัสกำรพระธำตชุอ่แฮ เพือ่เป็นสริมิงคลกบัตนเอง จนมคี ำกลำ่ว
ว่ำ ถำ้มำเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ไดม้ำนมัสกำรพระธำตุช่อแฮเหมือนไม่ไดม้ำจังหวัดแพร่ พระธำตุช่อแฮ พระธำตุ

ประจ ำปีเกดิปีเสอื (ปีขำล) พระธำตชุอ่แฮ เป็นพระธำต1ุ ใน12 รำศ ีคอื เป็นพระธำตุประจ ำปีเกดิส ำหรับคนทีเ่กดิปีเสอื 

(ปีขำล) หำกน ำผำ้แพรสำมสไีปถวำยจะท ำใหช้วีติมพีลังคุม้ครองป้องกนัศัตรูได ้กำรสวดและไหว ้ใหเ้ริม่ตน้นะโม 3 จบ 



แลว้สวดตำมดว้ยคำถำบูชำพระธำต ุ5 จบ พลังบำรมจีะดลบันดำลใหม้ชีวีติทีด่ขี ึน้ พระธำตุชอ่แฮ หมำยถงึ เจดยีบ์รรจุ
พระบรมสำรรีกิธำตพุระศอกซำ้ยและพระเกศำธำตขุองสมเด็จพระสมัมำสมัพุทธเจำ้และประดบับชูำดว้ยผำ้แพรอย่ำงด ี

 

 
 

22.30 เดนิทำงถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ ... พรอ้มควำมประทบัใจ (เป็นเวลำโดยประมำณเทำ่น ัน้) 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 



 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

22 – 25 เมษำยน 2564 6,599 2,000 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2564 7,599 2,000 

06 – 09 พฤษภำคม 2564 6,599 2,000 

13 – 16 พฤษภำคม 2564 6,599 2,000 

20 – 23 พฤษภำคม 2564 6,599 2,000 

27 – 30 พฤษภำคม 2564 6,599 2,000 

03 – 06 มถินุำยน 2564 6,599 2,000 

10 – 13 มถินุำยน 2564 6,599 2,000 

17 – 20 มถินุำยน 2564 6,599 2,000 

24 – 27 มถินุำยน 2564 6,599 2,000 

01 – 04 กรกฎำคม 2564 6,599 2,000 

08 – 11 กรกฎำคม 2564 6,599 2,000 

15 – 18 กรกฎำคม 2564 6,599 2,000 

23 – 26 กรกฎำคม 2564 7,599 2,000 

25 – 28 กรกฎำคม 2564 7,599 2,000 

05 – 08 สงิหำคม 2564 6,599 2,000 

12 – 15 สงิหำคม 2564 6,599 2,000 

19 – 22 สงิหำคม 2564 6,599 2,000 

26 – 29 สงิหำคม 2564 6,599 2,000 

02 – 05 กนัยำยน 2564 6,599 2,000 

09 – 12 กนัยำยน 2564 6,599 2,000 

16 – 19 กนัยำยน 2564 6,599 2,000 



23 – 26 กนัยำยน 2564 6,599 2,000 

01 – 04 ตลุำคม 2564 6,599 2,000 

07 – 10 ตลุำคม 2564 6,599 2,000 

14 – 17 ตลุำคม 2564 6,599 2,000 

22 – 25 ตลุำคม 2564 7,599 2,000 

28 – 31 ตลุำคม 2564 6,599 2,000 

 

 
* กรณีพกั 3 ทำ่น/หอ้ง ทำงโรงแรมจะท ำกำรเสรมิเตยีงไดเ้ทำ่น ัน้ * 

** รำคำทวัรน์ีส้ ำหรบันกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเทำ่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำตมิคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 500 บำท/ทำ่น ** 

 
***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 400 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

 
กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวนข ัน้ต ำ่ 6 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสำรไมค่รบตำมจ ำนวนดงักลำ่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

 
เนือ่งจำกพเีรยีดเดนิทำงเป็นชว่งเทศกำล อำจมสีถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำรปิด หรอืไมส่ำมำรถเขำ้ชมได ้

ซึง่อยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิง์ด หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
โดยจะค ำนงึถงึผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นหลกั 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คำ่ตัว๋โดยรถตูป้รับอำกำศตำมรำยกำร 

 คำ่รถบสัปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลกูคำ้

เป็นส ำคญั 
 คำ่โรงแรมทีพั่กระดบัมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ทำ่น เป็นกำรนอนเตยีงเสรมิ 1 ทำ่น) 

ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสม

เดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั 
 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 ค่ำประกันอุบัตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม์) กรณีตอ้งกำรซื้อประกันเพิ่มเพื่อ

คุม้ครองสขุภำพกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำอนิเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มนิิบำร์ในหอ้ง 

รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 ค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ ิไดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร

ปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

 คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 

  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 400 บำท  

 
 

 



เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์เป็นจ ำนวน 5,000 บำทตอ่ทำ่น พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน 

เพือ่ส ำรองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ตอ้งช ำระเงนิค่ำบรกิำรส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจำ่ยเงนิไมว่ำ่

กรณีใดๆ ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทวัรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 
 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำร

จองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชี

ธนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงันี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน หรอืหักค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นั
เดนิทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิคำ่ทัวร ์50% และหักคำ่ใชจ้่ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก ่คำ่ยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 
โรงแรมทีพั่ก คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ ำหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 

3. ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 
ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส ำคญั 
4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจำก

ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอื
เสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดย

ผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้  
 

 

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

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


 
 


