
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21970 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

เชียงใหม่ - เชียงราย - พะเยา - น่าน 6 วัน 5 คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ช านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้  

 ที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน  

 รถตู้ ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 

 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม  

 ผาช่อ / ดอยอินทนนท์ / แม่ก าปอง / ดอยวาวี /ดอยตุง /                 
ภูชี้ฟ้า / ผาตั้ง / จุดชมวิวบ้านทะเลหมอก (ภูลังกา) / ปัว /  
ร้านกาแฟไทลื้อ / บ่อเกลือ /HUG CARP CAFÉ 
 
 
 



  
 ตุลาคม   01-06 / 05-10 / 12-16 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 26-31  
 พฤศจิกายน  02-07 / 09-14 / 16-21 / 23-28 
 ธันวาคม  01-06 / 02-07 / 03-08 / 04-09 / 07-12 / 10-15 / 14-19 / 21-26 
 มกราคม  04-09 / 11-16 / 18-23 / 25-30 
 กุมภาพันธ ์  01-06 / 08-13 / 15-19 / 22-27 
 มีนาคม  01-06 / 08-13 / 15-20 / 22-27                          

 
วันแรก(1)  กรุงเทพ – เชียงใหม่ – อุทยานแห่งชาติแม่วาง – ผาช่อ – ดอยอินทนนท์  
    พระธาตุจอมทอง – เชียงใหม่     
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 

เคาร์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีนั่งบน
เคร่ือง 

07.25 น. ออกเดนิทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี WE 102 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่าน

ออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติแม่วาง” 
ชม ‘ผาช่อ’ หรือ ‘นครเพตราเมืองไทย’ 
ประติมากรรมธรรมชาติอันน่าท่ึง เป็น
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ีเกิดจากการ
กัดเซาะของ ลมฝนจนท าให้แผ่นดินท่ีเช่ือ
กันว่าเมื่อหลายร้อยปี หรือพันปีก่อนผ่าน
กลายเวลาและถูกกัดเซาะจนกลายเป็น
หน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ท้องถิ่น 

บ่าย จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ “ดอยอินทนนท์” 
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย (2,565 
ม.) น าท่านสู่ “กิ่วแม่ปาน” เส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ อุดมไปด้วยเสนห์แห่งป่า
ดิ บ เขาระดับสู ง เส้นทางเดิ นศึ กษา
ธรรมชาติระยะสั้น มีเส้นทางเดินเป็น
วงรอบระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ท่ีความ
สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2 ,400 



เมตร เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหนึ่งของดอยอินทนนท์ จากนั้นเดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดีย์นภ
เมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ’ ซึ่งกองทัพอากาศสร้างขึ้นน้อมเกล้าน้อม 

 กระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนยอดเขาสง่า
งามท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาท่ีสูงเสียด
ฟ้านี้ได้อย่างหมดจดงดงามย่ิง  จากนั้นชม 
‘น้ าตกแม่ยะ’ น้ าตกขนาดใหญ่ท่ีสวยและ
สูงท่ีสุดในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์ และยังเป็นน้ าตกซึ่งมีความ
สวยท่ีสุดเป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่งของเมืองไทย ด้วยความสูงประมาณ 260 เมตร และมีชั้นลดหลั่น
กันลงมาถึงประมาณ 30 ชั้น จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร’ (พระธาตุประจ าปี
ชวด) สักการะพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอันเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุส่วน
พระเศียรเบื้องขวา ปัจจุบันถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระวิหารจตุรมุข 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย... 
ที่พัก : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สอง(2)    เชียงใหม่ – บ้านแม่ก าปอง – แม่ขะจาน – ดอยวาวี – เชียงราย 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 น าท่ าน เดินทางสู่  ‘บ้ านแม่ ก าปอง ’ 

หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาท่ีชาวบ้านใช้ชีวิต
อยู่กันอย่างเรียบง่าย ในกิ่งอ าเภอแม่ออน 
ด้วยภูมิประเทศเป็นท่ีดอนและระดับ
ค ว า ม สู ง ถึ ง  1,300 เ ม ต ร จ า ก
ระดับน้ าทะเล ท าให้ท่ีนี่มีอากาศเย็นและ
ชื้นตลอดท้ังปี และ ‘น้ าตกแม่ก าปอง’ 
ใหลผ่านกลางหมู่บ้านสร้างความชุ่มชื้น
แก่ชาวบ้านตลอดท้ังปี ยังมี  ‘วัดแม่ก า
ปอง’ ท่ีมีวิหารเป็นไม้ท้ังหลัง หน้าจั่วหลังคาวัดแกะสลักจากไม้สัก เป็นลวดลายแบบล้านนา และยังมี
พระอุโบสถท่ีตั้งอยู่กลางล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติท่ีเขียวขจี บ้านแม่ก าปองเป็นหมู่บ้านท่ีท า
เมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาท่ีชาวบ้านเอาใบมาท าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่าง
หมอนใบชาส าหรับจ าหน่ายให้นักท่องเท่ียว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน้ าตก หรือสัมผัสวิถีชีวิตชาวแม่ก า



ปองหรือชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอันงดงามตามอัธยาศัย เดินทางสู่ ‘น้ าพุร้อนแม่ขะจาน’ 
บ่อน้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดในไทย  (58 กม.) ภายในมีบ่อน้ าร้อนธรรมชาติ ท่ีมีอุณหภูมิสูงถึง 90 
องศาเซียลเซียส รวมถึง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP เครื่องประดับ ไม้แกะสลัก 
และของที่ระลึกมากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย เดินทางสู่ ‘ดอยวาวี’ ชุมชนชาวจีนฮ่อ

หรือจีนยูนนานมาอาศัยอยู่ ยุคเดียวกับ
กองพล 93 ดอยแม่สลอง ท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีชวนให้หลงใหล 
และมีเสน่ห์แห่ง "ชา" ท่ีชาวบ้านบนดอย
วาวี ปลูกกันเป็นอาชีพหลัก  นอกจากนี้
ยังมีชนเผ่าอาศัยอยู่ถึง 13 ชนเผ่า อาทิ 
อาข่า มูเซอ ลีซอ เย้า กะเหรี่ยง เป็นต้น 
ดอยแห่งนี้มีวัฒนธรรมและประเพณี การ
แต่งกาย บ้านเรือนท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติท่ีโอบล้อมอย่างสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ 
จ.เชียงราย 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย... 
ที่พัก : Nak Nakara Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สาม(3)   ดอยตุง– สวนแม่ฟ้าหลวง– วัดร่องเสือเต้น – วัดหว้ยปลากั้ง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “ดอยตุง” ให้ท่านได้ชม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทัศน์สวยงามและยังมี

สวนดอกไม้เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นท่ี 12 ไร่ มีการ
ปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ 
ซ้ า กั น  ต ล อ ด ส า ม ฤ ดู  ล้ อ ม ร อ บ
ประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็น
รูปเด็กยืนต่อตัวท่ีกลางสวน นอกจากนี้ ยัง
จัดแต่งสวนหิน ซึ่งประดับด้วย หินภูเขา
กลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน้ าอุดมด้วยไม้
น้ าพันธุ์ต่างๆ บัว และสวนปาล์มท่ีรวบ 



รวมปาล์มไว้มากมายในพื้นท่ี 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นท่ีท้ังสิ้น 25 ไร่ จากนั้น น าท่านนมัสการ 
“พระธาตุดอยตุง” เป็นท่ีประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย
หรือ กระดูกไหปลาร้า ซึ่งน ามาจากประเทศอินเดีย เช่ือกันว่าเป็นองค์พระธาตุ ประจ าปีกุน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย  หลังอาหารเดินทางกลับสู่ จ.เชียงราย   
น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วัดร่องเสือเต้น” วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ท่ีหมู่บ้านร่องเสือเต้น ก าลังเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวแห่งศรัทธาท่ีได้รับความนิยมและ
ถูกพูดถึงในเร่ืองของเอกลักษณ์ความงดงาม
ท างส ถ าปั ต ยก รรม  ซึ่ ง เกิ ด จ าก ก าร
สร้างสรรค์โดยศิลปินชาวบ้าน นายพุทธา 
กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาว
เชียงราย ท่ีครั้งหนึ่งตนได้รับโอกาสเข้าไป
เป็นลูกศิษย์ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
ในการสร้างวัดร่องขุ่น จนมีโอกาสได้มา
สร้างวิหารวัดร่องเสือเต้น จึงได้น าวิชาท่ีได้
ร่ าเรียนมารังสรรค์ความงดงามให้เกิดขึ้นท่ีวัดแห่งนี้  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ‘วัดห้วยปลากั้ง’ วัดที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิว
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามสิ่งท่ีโดดเด่นของวัดนี้ 
คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีสูง
ถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็น
ทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา มีเจ้าแม่
กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่
ประดิษฐานภายในเจดีย์ 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ร้านอาหาร
ท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระ
ตามอัธยาศัย... 

ที่พัก : Nak Nakara Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 



วันที่สี่(4)   เชียงราย – ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – พะเยา – HUG CARP CAFÉ 
   ‘จุดชมวิวบ้านทะเลหมอก’ (ภูลังกา) – น่าน – ปัว 
04.00 น าท่านเดินทางสู่ ‘ภูชี้ฟ้า’ ยอดเขาสูงท่ีสุดในเทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 1,628 เมตร) ติด

ชายแดนไทย- ลาว ในอ าเภอเทิง ด้วย
ลักษณะเป็นผาท่ีมีแหลมยื่นขึ้นไปบนฟ้า
จึงเรียกว่าภูชี้ฟ้า ประทับใจกับทิวทัศน์
ของภูเขาสลับซับซ้อนดูกว้างไกล มีทะเล
หมอกปกคลุมในหุบเขาเบื้องล่าง ชมวิว
ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ  ร้านอาหาร
ท้องถิ่น 

 หลังอาหารน าท่านไปต่อยัง “ดอยผาตั้ง” เป็นท่ีตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีน
ฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ท่ีดอยผาตั้งนี้ เช่นเดียวกับท่ี
ดอยแม่สลอง ลักษณะเป็นสันเขาคดเคี้ยว มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนท าให้เกิดทัศนียภาพท่ีสวยงาม  
ชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามบนจุดชมวิว ‘ผาบ่องประตูสยาม’  หน้าผาขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นเนินช่องเขา
เหมือนประตู  มีสัญลักษณ์รูปหัวใจ เป็นช่องหินขนาดใหญ่คนเดินลอดได้อยู่ในแนวหน้าผา มองเห็น
ทิวทัศน์ของประเทศลาวและวิวแม่น้ าโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม
ถึงมกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย เดินทางสู่ HUG CARP CAFÉ ร้านกาแฟสุดชิล ท่ีอ าเภอเชียงค า จ. พะเยา เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

หรือเดินเล่นชมบรรยากาศแบบสบายๆ มี
มุมถ่ายรูปสวยๆ เดินเล่นภายในถ้ าจ าลอง
ท่ีตกแต่งไว้อย่างสวยงาม สมควรแก่เวลา
เดินทางสู่  จุดชมวิวภูลังกา บริเวณ ‘บ้าน
ทะเลหมอก ’ สัมผั สอากาศดีๆ  และ
ธรรมชาติเขียวขจี และเรียบง่าย มีวิว
ด้านล่างเป็นแอ่งและเป็นเขาหินปูนและ
ต้นไม้น้อยใหญ่เรียงรายสลับกันดูสวยงาม
สบายตา จากนั้นเดินทางสู ่อ.ปัว จ.น่าน  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย... 
ที่พัก : โรงแรม ปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 



วันที่ห้า(5)  วัดพระธาตุเบ็งสกัด– วัดปรางค์– ร้านกาแฟไทลื้อ – บ่อเกลือโบราณ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 หลังอาหารน าท่านไปชมโบราณสถาน ‘วัดพระธาตุ เบ็งสกัด’ สักการะองค์พระเจดีย์ท่ีประดิษฐานพระ

บรมสารีริกธาตุสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ท่ี ชาวปั ว
เคารพและศรัทธาอย่างมากตั้งอยูข้างๆ 
วิหารทรงตะขอแบบศิลปะพื้นบ้านไทลื้อ   
จากนั้ นชมความอัศจรรย์ของ “ต้นดิ๊
กเดียม” ณ “วัดปรางค์” ชมต้นไม้ ท่ีมี
อารมณ์ขันอยูคู่วัดปรางค์แห่งอ าเภอปัวมา
นานนับร้อยปีด้วยไม้ต้นนี้มี ความแปลก
พิสดาร ตั้งแต่อากัปกริยาของมันท่ีหัน
หน้าเข้าวัด แต่หันหลังให้แดด และท่ีน่า
อัศจรรย์ยิงกว่านั่นคือเพียงแค่ลูบเบา ๆ บริเวณ ล าต้น ท้ังกิ่งกานใบของมันจะสั้นไหว  

จากนั้น ชม “ชุมชนไทลื้อ” อ.ปัว ชุมชนชาวไทลื้อซึ่งอพยพมาจาสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองท่ี
งดงาม เรียกว่า “ผ้าลายน ้าไหล” ซึ่งเป็น
แหล่งใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดน่าน นับเป็น
หัตถกรรมท่ี ตกทอดมาหลายยุคหลาย
สมั ย  อิ ส ระ ให้ ท่ าน  เลื อ กซื้ อ ผ้ าท อ
พื้นเมืองเป็นของฝาก ไปจิบกาแฟชมวิว 
ณ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟเก๋ไก๋
ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบ
ไทลื้อดั้ งเดิม ชมวิวนา ข้าวและขุนเขาท่ี
อยู่เบื้องหน้า พร้อมถ่ายภาพเช็คอินกบัก
ระท่อมปลายนาในแบบฉบับท่ีไม่เหมือนใคร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ ‘บ่อเกลือโบราณ’ (บ่อเกลือสินเธาว์) ท่ีมีชื่อเสียงในด้านการท าเกลือบนภูเขา 

ชาวบ้านท่ีนี่จะผลิตเกลือสินเธาว์ เพื่อ
บริโภคและจ าหน่าย “บ่อเกลือ” แหล่ง
ผลิต  “เกลือสิน เธาว์” ท่ี อยู่ ใต้ ดินซึ่ ง
แตกต่างจากเกลือสมุทรท่ัวไป เพราะ
เกลือสินเธาร์นั้นได้มาจากใต้ดิน ท่ีมีเพียง
แห่งเดียวในโลกเท่านั้น เดินทางกลับสู่ตัว
เมืองน่าน   



ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย... 
ที่พัก : โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือที่พักระดับใกลเ้คียง 
 
วันที่หก(6)  พระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น าท่านเดินทางสู่ “พระธาตุแช่แห้ง” พระธาตุประจ าปีเกิดของท่านท่ีเกิดปี เถาะ ภายในบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระธาตุข้อมือข้ างซ้ ายของ
พระพุทธเจ้า นอกจากนี้ภายในบริเวณวัด
ยังมีวิหารพระนอนท่ีประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ศิลปะแบบเมืองน่าน อิสระให้
ท่านสักการะ ขอพร เพื่อความเป็นสิริ
มงคล น าท่านชมจิตรกรรมฝาผนังอัน
ง ด ง า ม ภ า ย ใ น  1 ใ น  Unseen In 
Thailand   

 
จากนั้นเดินทางสู่ “วัดมิ่งเมือง” วัดท่ีมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนา ต่อมาภายหลังได้มีการบูรณะ

ปรับปรุง ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง รูปแบบ
กลายเป็นสถาปัตยกรรม ท่ีผสมผสานกับ 
แนวความคิดสมัยใหม่ส่วนท่ีเด่นท่ีสุด 
ของวัดนี้ คื อลวดลายศิลปะปูนปั้ น ท่ี
ประดับตกแต่งตัววิหารท่ีมีความสวยงาม
วิจิตรบรรจง  น าท่านสู่ “วัดภูมินทร์” 
เป็นวัดส าคัญและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ชื่อเสียงของจังหวัดน่าน วัดมีลักษณะท่ี
ส าคัญคือโบสถ์และวิหารถูกสร้างเป็น
อาคารเดียวกัน พระอุโบสถ จัตุรมุขของวัด แห่งนี้  กรมศิลปากร ได้สันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถ
จัตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย ชมจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหรือท่ีเรียกกันว่า ‘ฮูปแต้ม’ ภาพปู่
ม่านย่าม่าน ท่ีได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบันลือโลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย หลังอาหารน าท่านสู่ “โอทอปน่าน” ศูนย์รวมของฝากท่ีใหญ่ท่ีสุด ใน จ.น่าน เลือกซื้อของฝากท่ีระลึก

ก่อนเดินทางกลับ // น าท่านออเดินทางสู่สนามบินน่าน 
*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 

 



17.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินน่าน 
19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี DD 179 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 

ชั่วโมง) 
20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 *** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยใน
การเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอ านาจตัดสินใจ  ท้ังนี้จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 
และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  
 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2564-2565 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

ราคาท่านละ 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดียว 
เพ่ิมท่านละ 

01-06 ต.ค. 64 21,990 21,990 21,790 21,490 7,000 
05-10 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
12-16 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 
19-24 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 
20-25 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 
21-26 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 
22-27 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 
26-31 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
02-07 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
09-14 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
16-21 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
23-28 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
01-06 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 
02-07 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 
03-08 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 
04-09 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 
07-12 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 



10-15 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 
14-19 ธ.ค. 64  22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
21-26 ธ.ค. 64                                          25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 
04-09 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
11-16 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
18-23 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
25-30 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
01-06 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
08-13 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
15-19 ก.พ. 65 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 
22-27 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
01-06 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
08-13 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
15-20 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 
22-27  มี.ค. 65                                      22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพียง 6 ท่าน 
 

การเลือกที่นั่ง 
   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าท่ีท าการจองและช าระมัดจ ามาก่อน เลือกท่ีนั่งบนรถตู้โดยสารก่อน 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม ่// น่าน-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลดท่านละ

1 ใบ น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ   
3. โรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ  
5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 
 
 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 700 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง พร้อมส่งส าเนาบัตร

ประชาชน (ท่ีสะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้น าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน 
2. ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่

ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจ าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 

15,000 บาท หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันท าการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้า
จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกค้าได้ช าระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันท าการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กับลูกค้า  

2. กรณีท่ีมีการจองต่ ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินท่ีลูกค้าได้
ช าระไว้แล้วท้ังหมด 
 

***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจ านวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือ
ส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้ 

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า 

● ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

● การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับล าดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ 



● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
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● ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง 

● ท่ีนั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ) 

● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ... 
 



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