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วันแรก สนามบินดอน เมื อง – สนามบิ นน่ านนคร – เฮืองฮั งต่ อ  – วัดศรีพั นต้น  – วัดมิ่ ง เมื อง –                       
วัดพระธาตุช้างค้้า – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – โบราณสถานวัดน้อย –                        
ซุ้มลีลาวดี – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน 

 
06.30 พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ไกด์น ำเท่ียวคอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำสะดวกในกำรเช็คอิน 
08.30 น ำท่ำนเดินทำงสู ่สนามบินน่านนคร โดยสำยกำรบิน นกแอร์ (DD) เท่ียวบินท่ี DD172 
09.45 เดินทำงถึง สนามบินน่านนคร จังหวัดน่ำน หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
น ำท่ำน เช็คอินจิบชำกำแฟท่ี เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็นร้ำนกำแฟที่รวมเอำกำแฟจำกแหล่งปลูกต่ำงๆของ

จังหวัดน่ำนมำไว้ทีน่ี่ เป็นร้ำนท่ีมีขนำดใหญ่บรรยำกำศดี มีมุมให้ถำ่ยรูป,มุมให้นั่งชิลๆเยอะ ให้ท่ำนสัมผัส
กับบรรยำกำศสบำยๆ ร่มรื่น 
 

 
น ำท่ำน เดินทำงสู่ วัดศรีพันตัน แห่งรำชวงศ์ภูคำ โดยพญำพันต้น เจ้ำผู้ครองนครน่ำน เป็นผู้สร้ำง ซึ่งชื่อวัดตรง

กับนำมผู้สร้ำง คือพญำพันต้น วิหำรของวัดศรีพันอ้น มีควำมสวยงำมเป็นสง่ำด้วยสีทองเหลืองอร่ำม และ
เป็นอีกวัดท่ีมีจิตรกรรมปูนปั้นท่ีสวยงำม พญำนำคเจ็ดเศียรตั้งเด่นเป็นสง่ำเฝ้ำบันได หน้ำวิหำร และ
ภำยในวิหำรช่ำงชำวน่ำน ได้เขียนภำพลำยเส้นประวัติของพระพุทธเจ้ำและประวัติกำรก ำเนิดเมืองน่ำน 
มันเป็นภำพเขียนลำยเส้นลงสีธรรมชำติสวยงำมและทรงคุณค่ำอย่ำงยิ่ง  
 



น ำท่ำน เดินทำงสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ท่ีถนนสุริยพงศ์ เป็นท่ีประดิษฐำนเสำหลักเมืองของจังหวัดน่ำน เดิมเป็นวัด
ร้ำง มีเสำหลักเมืองท่ีเป็นท่อนซุงขนำดใหญ่สองคนโอบ ต่อมำเจ้ำครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตั้งชื่อว่ำ 
วัดมิ่งเมือง ตำมชื่อท่ีเรียกเสำหลักเมืองว่ำ เสำมิ่งเมือง ต่อมำปี 2527 ได้มีกำรรื้อถอนและสร้ำงอุโบสถ
หลังใหม่เป็น แบบล้ำนนำร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน โดยตกแต่งลำยปูนปั้นท่ีผนังด้ำนนอกของพระอุโบสถ 
มีควำมสวยงำมวิจิตรบรรจงมำก เป็นฝีมือตระกูลช่ำงเชียงแสน มีควำมวิจิตร งดงำมมำก ภำยในมีภำพ
จิตรกรรมฝำผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชำวเมืองน่ำน ฝีมือช่ำงท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยัง
เป็นท่ี ประดิษฐำนเสำหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศำลำจตุรมุข ด้ำนหน้ำพระอุโบสถ เสำหลักเมืองสูงประมำณ 3 
เมตร ฐำนประดับด้วยไม้แกะลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตำ 
กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ 
 

 
 
น ำท่ำน เดนิทำงสู่ วัดพระธาตุช้างค้้าวรวิหาร สร้ำงขึ้นโดยพญำภูเข่ง เจ้ำผู้ครองนครเมืองน่ำน อำยุมำกกว่ำ 600 

ปี ประกอบด้วยวิหำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบล้ำนนำไทย ภำยในวัดยังประดิษฐำนเจดีย์
ช้ำงค้ ำ ทรงลังกำ สูงตระหง่ำนมีรูปปั้นรูปช้ำงครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐำนรองรับไว้ 



ด้ำนละ 6 เชือก รวมท้ังหมด 24 เชือก เป็นศิลปะท่ีน่ำนรับผ่ำนอำณำจักรสุโขทัย มีควำมสวยงำมเป็น
เอกลกัษณ ์
 

น ำท่ำน เดินทำงสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็นวัดท่ีแปลกกว่ำวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหำรสร้ำงเป็น
อำคำรหลังเดียวกันประตูไม้ท้ังสี่ทิศ แกะสลักลวดลำยโดยช่ำงฝีมือล้ำนนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้ฝำผนัง
ยังแสดงถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของยุคสมัยท่ีผ่ำนมำตำมพงศำวดำรของเมืองน่ำน ควำมงำมของ                 
พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธำน
จตุรพักตร์ นำคสะดุ้งขนำดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้
กลำงล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศิลปกรได้สันนิษฐำน
ว่ำ เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระ
อุโบสถ ตรงใจกลำงประดิษฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค์ 
หันพระพักตร์ออก ด้ำนประตูท้ังสี่ทิศ หันเบื้องพระปฤษฏำงค์ 
ชนกันประทับ นั่งบนฐำนชุกชี เป็นพระพุทธรูปปำงมำรวิชัย             
ผู้ท่ีไปชมควำมงำมของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่ำจะเดินขึ้นบันไดทิศ
ใด จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้ำน  ภำยในจะมีภำพจิตรกรรมฝำผนังชื่อดัง "ปู่ม่านย่าม่าน หรือ 
หนุ่มกระซิบ" ผลงำนของหนำนบัวผัน จิตรกรท้องถิ่นเชื้อสำยไทลื้อ เป็นภำพชำยหญิงคู่หนึ่งก ำลังกระซิบ
อยู่ และเป็นภำพท่ีรู้จักกันในชื่อ "กระซิบรักบันลือโลก" และเป็นท่ีนิยมกันในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีต้องมำ
ถ่ำยรูปกับภำพจติรกรรมฝำผนังนี้ 

 
 



น ำท่ำน ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองน่ำนใกล้กับวัดภูมินทร์ เป็นอำคำรแบบยุโรปซึ่งเข้ำ
มำในสมัยรัชกำลท่ี 5 ผสมผสำนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่น
เมืองน่ำน เดิมเป็น หอค ำ ซึ่งเป็นท่ีประทับและท่ีว่ำรำชกำร
ของพระเจ้ำสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้ำผู้ครองนครน่ำน เคยใช้
เป็นท่ีตั้งศำลำกลำงจังหวัดแห่งแรกของจังหวัดน่ำน ภำยใน
พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นล่ำงจัดแสดงชีวิตควำมเป็นอยู่
ของชนเผ่ำต่ำง ๆ ในจังหวัดน่ำน รวมท้ังเทศกำลงำนประเพณี
ท่ีส ำคัญของจังหวัด เช่น กำรสืบชะตำ กำรแข่งเรือ ส่วนชั้น
บนจัดแสดงโบรำณวัตถุสมัยต่ำง ๆ ท่ีพบในจังหวัดน่ำน ตั้งแต่
ยุคก่อนประวัติศำสตร์ จนถึงยุคเจ้ำผู้ครองนครน่ำน สิ่งของใน
พิพิธภัณฑ์ชิ้นท่ีส ำคัญ ได้แก่ งาช้างด้า วัตถุมงคลคู่บ้ำนคู่เมืองน่ำน สมบัติของเจ้ำผู้ครองนครเมืองน่ำน
รักษำสืบต่อกันมำหลำยชั่วคน เป็นงำช้ำงข้ำงซ้ำย ยำว 94 เซนติเมตร วัดโดยรอบส่วนท่ีใหญ่สุดได้ 47 
เซนติเมตร มีน้ ำหนัก 18 กิโลกรัม ได้มำในสมัยพระยำกำรเมืองเจ้ำผู้ครองนครน่ำนองค์ท่ี 5 
 

น ำท่ำน ชม โบราณสถานวัดน้อย หรือ วัดน้อย เป็นวัดขนำดเล็กท่ีสุด
ในจังหวัดน่ำน ตั้งอยู่ภำยในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ใต้ต้น
โพธิ์ มีต ำนำนเล่ำขำนกันมำว่ำ พระเจ้ำสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้ำ
ผู้ครองนครน่ำน องค์ท่ี 63 ได้กรำบบังคมทูลถึงจ ำนวนวัดใน
เมืองน่ำนต่อพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลท่ี 5 แต่ปรำกฏว่ำนับจ ำนวนเกินไป 1 วัด ด้วยควำม
ซื่อสัตย์จึงได้สร้ำงวัดน้อยแห่งนี้  โดยให้ช่ำงพื้นเมืองน่ำน
ก่อสร้ำงวัดตรงโคนต้นโพธิ์หน้ำหอค ำหรือวังท่ีพระองค์
ประทับเพ่ือให้ครบตำมจ ำนวน คนท่ีมำสักกำระมักจะขอเรื่อง
ควำมซื่อสัตย ์

จำกนั้น น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม บริเวณหน้ำพิพิธภัณฑ์แห่งชำติน่ำน พิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติน่ำน ตั้งอยู่ภำยในคุ้มของอดีตเจ้ำผู้ครองนครน่ำน (หอค ำ) ท่ีมีต้นลีลำวดีขึ้นเป็นแถวเรียงรำย แผ่
ขยำยกิ่งก้ำน โค้งเข้ำหำกันเป็นอุโมงค์ 
 
 
 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 
น ำท่ำน เดินทำงสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธำตุประจ ำปีเกิด ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดิมเป็น

วัดรำษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงเมืองน่ำนกับ
เมืองสุโขทัยในอดีต จำกพงศำวดำรเมืองน่ำนกล่ำวว่ำ พระยำกำรเมือง เจ้ำนครน่ำนได้อัญเชิญพระบรม
สำรีริกธำตุจำก กรุงสุโขทัย (กระดูกข้อมือข้ำงซ้ำย) มำประดิษฐำนไว้ท่ีดอยภูเพียงแช่แห้ง 
 

 
 

น ำท่ำน เดินทำงสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธำตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขำน้อย ซึ่งอยู่ด้ำนตะวันตกของตัวเมือง
น่ำน สร้ำงในสมัยเจ้ำปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธำตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนท้ังองค์ เป็นศิลปะพม่ำ
ผสมล้ำนนำ ภำยในบรรจุพระเกศำธำตุขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพทุธเจ้ำได้รับกำรบูรณปฏิสังขรณ์คร้ัง
ใหญ่ในสมัยพระเจ้ำสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่ำงชำวพม่ำ จำกวัดพระธำตุเขำ
น้อย สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่ำน ปัจจุบันบริเวณลำนชมทิวทัศน์ ประดิษฐำนพระ
พุทธมหำอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่ำน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บนฐำนดอกบัวสูง 9 เมตร บน
ยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนัก 27 บำท 
 



 
 
เย็น อิสระอาหารค่้า เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 
จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวันศุกร์-อำทิตย์  ตั้งแต่ 

17.00 – 22.00 น. ตั้งอยู่บนบนถนนผำกอง ระหว่ำงลำนข่วงเมือง หน้ำศูนย์บริกำรนักท่องเท่ียว ไปถึง
สำมแยกถนนจัทรประโชติ ให้ท่ำนเลือกซื้ออำหำรมำกมำย มีท้ังอำหำรพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้ำ
พื้นเมือง ของฝำกของท่ีระลึกแฮนด์เมดต่ำงๆจำกจังหวัดน่ำนของได้จำกที่นี่ ในรำคำย่อมเยำ อิสระให้ท่ำน
เดนิเล่นตำมอธัยำศัย 

ที่พัก ชมนา รีสอร์ท / ลีลาวดี รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลือวินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – 
โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำน ดินทำงสู ่เดอะวิว@กิ่วม่วง เป็นคำเฟ่บนเชิงเขำ ให้ท่ำนได้สัมผัสกับวิวของธรรมชำติของเมอืงน่ำนแบบ

สุดลูกหูลูกตำ พร้อมนั่งจิบเคร่ืองดื่มชิล ๆ อิสระให้ท่ำนถ่ำยรูปตำมอัธยำสัย 
 



 
 
น ำท่ำน เดินทำงสู่ อ้าเภอปัว โดยใช้เส้นทำงถนนหมำยเลข 1256 ท่ีเป็นอีกหนึ่งเส้นทำงท่ีเรียกกันว่ำ “ถนนลอย

ฟ้ำ” ซึ่งอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติอันแสนสงบ พร้อมสัมผัสกับธรรมชำติแบบเต็มอิ่มตลอดท้ังเส้นทำง อีกทั้ง
ยังมีภูเขำและต้นไม้ปกคลุมท้ังพื้นท่ี ซึ่งเห็นได้จำกภำพมุมสูง 

น ำท่ำน ถ่ำยรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้ำ ปัว-บ่อเกลือ-สันติสุข เป็นอีกหนึ่งเส้นทำงท่ีสวยงำม และเป็น
ท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในกำรแวะถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก ระหว่ำงกำรเดินทำงมำท่องเท่ียวจังหวัดน่ำน 

 

 



 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  
น ำท่ำน เดินทำงถึง บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขำท่ีมีเพียงแห่ง

เดียวในโลก เดิมมีชื่อเรียกว่ำ “เมืองบ่อ” หมำยถึง เมืองท่ีมี
บ่อเกลือสินเธำว์อยู่ในพื้นท่ี เป็นบ่อเกลือท่ีมีอำยุกว่ำ 800 ปี 
ท่ำนจะได้สัมผัสวิถีชำวบ้ำน ท่ีประกอบอำชีพผลิตเกลือภูเขำ
แบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกเกลือ
ได้ เช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปำ ยำสีฟันเกลือ เป็นต้น 
(หมำยเหตุ : งดสำธิตวิธีท ำเกลือในช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ 
เนื่องจำกเป็นช่วงฤดูฝนท ำให้ไม่สำมำรถตำกเกลือได้)  

น ำท่ำน สัมผัสบรรยำกำศธรรมชำติท่ี บ้านสะปัน ตั้งอยู่ในอ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลือภูเขำ
ประมำณ  9 กิโลเมตร  เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ีตั้งอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติของขุนเขำ มีล ำธำร ไหล
ผ่ำน และในช่วงหน้ำฝนฤดูท ำนำ ยังสำมำรถชมวิวทิวทัศน์ของนำข้ำวเขียวขจีได้ อีกด้วย เรียกได้ว่ำหำก
แวะมำเท่ียวบ่อเกลือภูเขำขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่นำทีก็จะถึงหมู่บ้ำนสะปัน เหมำะส ำหรับมำพักผ่อน 
ปล่อยชีวิตให้เดินไปอย่ำงช้ำ ๆ 

จำกนั้น น ำท่ำนชม จุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมวิวท่ีสูงห่ำงจำกระดับน้ ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชม
พระอำทิตย์ขึ้นและพระอำทิตย์ตกได้ โดยมีระยะทำงห่ำงจำกท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ           
8 กิโลเมตร เส้นทำง ปัว – บ่อเกลือ มองเห็นภูเขำสลับซับซ้อน  
 

 
 



น ำท่ำน เช็คอิน โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่ เป็นคำเฟ่ท่ีมีควำมพิเศษตรงนี้ ทำงร้ำนปลูกโกโก้เอง มีเมนูให้ลองทำน
หลำกหลำยเมนูโกโก้ สำยโกโก้ห้ำมพลำด นอกจำกนี้คำเฟ่ยังมีจุดถ่ำยรูปมำกมำยให้ได้เซลฟี่เช็คอินชิคๆ
อีกด้วย และถือเป็นคำเฟ่ชื่อดังของปัวเลยทีเดียว 

เย็น บริการอาหารค่้า  
ที่พัก ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม วัดภูเก็ต – กาแฟไทลื้อ – ล้าดวนผ้าทอ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้้า – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – คาเฟ่บ้าน
นากา๋งโต้ง – สนามบินน่านนคร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำน เดินทำงสู่ วัดภูเก็ต หมำยถึง วัดบ้ำนเก็ตท่ีอยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดท่ีมีภูมิทัศน์และวิวท่ี

สวยงำมมีลำนชมวิวท่ีสำมำรถมองได้กว้ำงถึง 180 องศำ สำมำรถเห็นวิวทุ่งนำแล้วมีเทือกเขำอุทยำน
แห่งชำติดอยภูคำ ด้ำนล่ำงมีแม่น้ ำไหลผ่ำน ทำงวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทำน สำมำรถให้อำหำรจำกลำน
ข้ำงบน ผ่ำนท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลำได้ 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้ำนกำแฟชื่อดังของจังหวัด
น่ำน อยู่บริเวณใกล้ ล้าดวนผ้าทอ ร้ำนขำยผ้ำพื้นบ้ำนท่ีมีของท่ี
ระลึกและผ้ำทอไทลื้อ ผ้ำทอน้ ำไหล ลำยโบรำณต่ำงๆ ส ำหรับโซน
ร้ำนกำแฟสไตล์ของชุมชนชำวไทลื้อผสมล้ำนนำ ภำยในร้ำนมี
เรือนไม้เก่ำท่ีจัดโชว์เครื่องไม้เครื่องมือเก่ำแก่ของชำวไทลื้อมำ
ประดับตกแต่งสวยงำม จะมีมุมนั่งจิบกำแฟเป็นกระท่อมมุงด้วย
หลังคำจำก สำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทุ่งนำ สำมำรถเลือกนั่ง
ชิลๆ บรรยำกำศอันเงียบสงบได้ตำมอัธยำศัย 

น ำท่ำน เดินทำงสู่ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้้า เป็นโฮมสเตย์ ร้ำนอำหำรท่ีโด่งดังในอ ำเภอปวั โดยเมนูท่ีเป็นซิกเนเจอร์ก็
คือ “พิซ่ำเห็ด” นอกจำกจะมีอำหำรและท่ีพักแล้ว ยังมีจุดในท่ำนได้นั้งชมวิวสุดลูกหูลูกตำ ดึ่มด่ ำกับ
บรรยำกำศสโลไลฟ ์ พิเศษ !!! .... ลิ้มลองพิซซ่ำเห็ด  
 



 
น ำท่ำน เข้ำสู่ วดัศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็นวดัเก่ำแก่ที่ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ท่ี

มีชื่อท่ีสุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภำยในวัดมีสิ่งท่ีน่ำสนใจ ท้ังวิหำรหลวงท่ีมีภำพจิตรกรรมฝำผนังอัน
งดงำม โดยเลียนแบบกำรวำดของหนำนบัวผัน จิตรกรชำวน่ำนเชื้อสำยไทลื้อ ซึ่งวำดภำพจิตรกรรมฝำ
ผนังท่ีวัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่ำนโดยบริเวณลำนชมวิว ทำงวัดได้จัดท ำเป็นซุ้มและจุดชม
วิวให้ถ่ำยภำพหลำยจุด รวมถึงร้ำนกำแฟบรรยำกำศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภำพท่ีงดงำม 
มองเห็นทุ่งนำเขียวขจี และทิวเขำของดอยภูคำเรียงรำยสลับซับซ้อน 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 

 



 
น ำท่ำน เดินทำงสู่ บ้านนาก๋างโต้ง จุดเช็กอินสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่ำน มีท้ังคำเฟ่ ร้ำนอำหำรและท่ีพักไว้

รองรับ โดยมีควำมโดดเด่นอยู่ตรงท่ีกำรออกแบบสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ ซึ่งเน้นกำรใช้วัสดุธรรมชำติท่ีหำได้
จำกท้องถิ่นมำเสริมเติมแต่งให้มีควำมทันสมัยสวยงำม กลิ่นอำยแบบมินิมอลผสมญี่ปุ่นหน่อย ๆ ดูอบอุ่น 
น่ำพักผ่อน รำยล้อมไปด้วยท้องไร่ท้องนำสีเขียว อำกำศเย็นสบำย มีจุดให้นั่งเล่นพักผ่อนอยู่โดยรอบ 
 

 
 
น ำท่ำน เดินทำงซื้อของฝำก หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินน่าน เพ่ือเดินทำงกลบักรุงเทพฯ 

 
19.10 น ำท่ำนเดินทำงสู ่สนามบินดอนเมือง โดยสำยกำรบิน นกแอร ์(DD) เท่ียวบนิท่ี DD179 
20.25 เดนิทำงถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ ... พร้อมควำมประทบัใจ 
 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 



 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 

ห้อง 2 - 3 ท่าน 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

01 – 03 พฤษภาคม 2564 
วันแรงงาน 

8,999 2,000 

02 – 04 พฤษภาคม 2564 
วันแรงงาน 

8,999 2,000 

07 – 09 พฤษภาคม 2564 9,999 2,000 

14 – 16 พฤษภาคม 2564 9,999 2,000 

17 – 19 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

21 – 23 พฤษภาคม 2564 9,999 2,000 

28 – 30 พฤษภาคม 2564 9,999 2,000 

04 – 06 มิถุนายน 2564 9,999 2,000 

11 – 13 มิถุนายน 2564 9,999 2,000 

18 – 20 มิถุนายน 2564 9,999 2,000 

21 – 23 มิถุนายน 2564 8,999 2,000 

25 – 27 มิถุนายน 2564 9,999 2,000 

02 – 04 กรกฎาคม 2564 9,999 2,000 

09 – 11 กรกฎาคม 2564 9,999 2,000 

16 – 18 กรกฎาคม 2564 9,999 2,000 

19 – 21 กรกฎาคม 2564 8,999 2,000 

24 – 26 กรกฎาคม 2564 11,999 2,000 

25 – 27 กรกฎาคม 2564 11,999 2,000 

30 ก.ค. – 01 ส.ค. 2564 9,999 2,000 

06 – 08 สงิหาคม 2564 9,999 2,000 

12 – 14 สงิหาคม 2564 11,999 2,000 



20 – 22 สงิหาคม 2564 9,999 2,000 

23 – 25 สงิหาคม 2564 8,999 2,000 

27 – 29 สงิหาคม 2564 9,999 2,000 

03 – 05 กันยายน 2564 9,999 2,000 

10 – 12 กันยายน 2564 9,999 2,000 

17 – 19 กันยายน 2564 9,999 2,000 

20 – 22 กันยายน 2564 8,999 2,000 

24 – 26 กันยายน 2564 9,999 2,000 

01 – 03 ตลุาคม 2564 9,999 2,000 

08 – 10 ตลุาคม 2564 10,999 2,000 

15 – 17 ตลุาคม 2564 10,999 2,000 

18 – 20 ตลุาคม 2564 8,999 2,000 

23 – 25 ตลุาคม 2564 11,999 2,000 

29 – 30 ตลุาคม 2564 9,999 2,000 

 
* ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากราคาตั๋วเคร่ืองบินมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้้ามันที่ไม่คงที่ อาจมีการปรับราคาค่าโดยสารของสายการบินเพ่ิมเติมจากราคาที่
ก้าหนด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบินโดยจะค้านึงถึงผลประโยชน์                 
ของลูกค้าเป็นหลัก* 

 

 
* กรณีพัก 3 ท่าน / ห้อง ทางโรงแรมจะท้าการเสริมเตียงได้เท่านั้น * 
** ราคาทัวร์นี้ส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท / 
ท่าน ** 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเที่ยวท่านละ 400 บาท  / ทรปิ / ต่อท่าน*** 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบินหักจากราคาทัวร์ข้างต้น 2,000 บาท 
 



การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ้านวนขั้นต่้า 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจ้านวน
ดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
เนื่องจากพีเรียดเดินทางเป็นช่วงเทศกาล อาจมีสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการปิด หรือไม่สามารถเข้าชมได้ซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคุม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งด หรือเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า                 
โดยจะค้านึงถึงผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 น้ ำหนักสมัภำระถือขึ้นเคร่ือง Carry on 7 กิโลกรัม  
 ค่ำตั๋วโดยสำรเครือ่งบินไป-กลบัพร้อมคณะ ท่ีนั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 
 ค่ำรถบัสปรับอำกำศตลอดเส้นทำง ตำมรำยกำรท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขับรถ) 
 ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรระบ ุ
 ค่ำอำหำรตำมท่ีรำยกำรระบุ โดยทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ 
 ค่ำโรงแรมที่พักระดับมำตรำฐำนตำมท่ีรำยกำรระบุ (พกัห้องละ 2-3 ท่ำน ต่อห้อง กรณีท่ีพัก 3 ท่ำน เป็นกำรนอน
เตียงเสริม 1 ท่ำน) ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้ำงอิง
มำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสมเดิมโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ 
 ค่ำจำ้งไกด์น ำเท่ียวคอยบริกำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) กรณีต้องกำรซื้อ
ประกันเพ่ิมเพ่ือคุ้มครองสุขภำพกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มินิ
บำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำร เคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรำยกำร และ ค่ำพำหนะต่ำงๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 
 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจำกควำมผิดของทำงบริษัท เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัด
หยุดงำน กำรปฏิวัติ อุบัติเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง หรือ
กำรบริกำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
 ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% กรณีต้องกำรออกใบเสร็จรับเงินในนำมบริษัท 
 ค่ำสัมภำระโหลดใต้ท้องเครื่องกรณีท่ีเดินทำงด้วยสำยกำรบินอื่น 



 ค่ำสัมภำระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม/เท่ียว เท่ียวละ 400 บำท 
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเที่ยว ท่านละ 400 บาท  
 
เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์ เป็นจ้านวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อมส้าเนาบัตร

ประชาชน เพื่อส้ารองที่นั่ง 
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูก
ปฏิเสธกำรจำ่ยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้ถือวำ่นักท่องเท่ียวสละสิทธิกำรเดินทำงในทัวร์นั้นๆ 

3. กำรติดต่อใดๆ กับทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำยฯ ต้องท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของทำงบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรือเลื่อนกำรเดินทำง นักท่องเท่ียวหรือ             

เอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสำรกำรจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลิกท่ีบริษัทอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกกำรจองกับทำงบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบริษัทไม่รับยกเลิกกำรจองผ่ำน
ทำงโทรศัพท์ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องกำรขอรับเงินค่ำบริกำรคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสำรกำร
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพ่ือท ำเร่ือง
ขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำร
ช ำระเงินค่ำบริกำรต่ำงๆ และหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรท่ีต้องกำรให้น ำเงินเข้ำให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขกำรคืน
เงินค่ำบรกิำรดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทำง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน หรือหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นตำมจริง ** 

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ** 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทำง 15 - 29 วัน คืนเงินค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใช้จ่ำยท่ีจ่ำยจริง ได้แก่ ค่ำ

ยำนพำหนะ ร้ำนอำหำร โรงแรมท่ีพัก ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียว ค่ำบริกำร หรือค่ำใช้จ่ำยท่ี
จ ำเป็นอื่นๆ  

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทำง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท่ีช ำระแล้วท้ังหมด 
 



เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส ำหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ได้ร่วมเดินทำงหรือใช้บริกำรตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทำงบริษัทจะไม่คืนเงินค่ำบริกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือ
ท้ังหมดให้แก่ท่ำน 

3. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วันท่ีเดินทำงจริงของประเทศท่ีเดินทำง ท้ังนี้ บริษัทจะค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส ำคัญ 

4. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้
เกิดจำกควำมผิดของทำงบริษัท เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ควำม
เจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง หรือกำรบริกำรของสำยกำรบิน 
เหตุสุดวิสัยอืน่ เป็นต้น 

5. มคัคุเทศก์ พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบริษัท ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสำรลงนำมโดยผู้มอี ำนำจของบริษัทก ำกับเท่ำนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนใจจองกรุณาตดิต่อ 
 

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